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Lezing  René Bastiaanse - donderdag 21 januari  

 ‘Het Rijke Roomse Leven’ 
 

René Bastiaanse is vooral bekend geworden met  
‘De Wandeling’, misschien wel het populairste  
tv-programma van Omroep Brabant ooit. Het publiek 
zat wekelijks massaal aan de buis gekluisterd als René 
zijn wandelschoenen aantrok om het cultuurhistorische 
erfgoed en de natuur van Brabant te bespreken. 
 

Over de inhoud van onze lezing zegt René Bastiaanse:  
‘Een goede kans dat u de laatste restjes van het rijke 
roomse leven in Brabant nog heeft meegemaakt: 
catechismus, eerste communie, schoolbiecht, 
misdienaren en processies.  
De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven. Maar het katholieke geloof had ook 
invloed op het privéleven, tot in de slaapkamer toe.’  
Gevolg was o.a. dat er zeer veel monden in grote gezinnen waren te voeden en dit vaak leidde tot 
grote armoede. Anderzijds zorgde de geestelijkheid wel voor een groot en dicht netwerk aan 
voorzieningen met betrekking tot onderwijs, ziekenzorg, ouderenzorg etc. 
 

 

 
 

mailto:kense@home.nl
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Kerstviering 16 december met medewerking van de 
MUZIEKGROEP ELCKERLYC- SPEELLIEDEN 

 
 De zaal was door de vrijwilligers van de Drie-
Koningengroep in een echte kerstambiance veranderd. 
Men zat in groepjes aan tafels. De muziekgroep Elkckerlyc 
begon met een goede introductie van zichzelf en hun 
instrumenten. Het bleek een echtpaar te zijn met dochter, 
later aangevuld met een vaste gast. De kleding van rond 
1500 was nagemaakt van een schilderij van Breughel. Ook 
over de instrumenten werd het nodige verteld, zoals over 
draailier, Vlaamse doedelzak en trekzak. Vele kerstliedjes 
werden vertolkt zoals een Tilburgs kerstliedje en 

kerstliedjes van Jan Naaikens over de Drie Koningen die naar Rome gingen en de ballade van de 
drie rovers. Intussen werden zelf verzorgde lekkernijen geserveerd, zoals kaasblokjes, schijfjes 
gesneden worst, olijven en kerstchocolaatjes. Samen met de muziek zorgde dat voor een heel 
gezellige sfeer en omdat er na afloop niet opgeruimd hoefde te worden bleef men nog even na 
borrelen; een geslaagde kerstavond!  
 

 

 

Monumentenberichten 
 

Referendum. Op 16 december werd er onder het oog 
van handtekeningenverzamelaars en camera’s de laatste 
formulieren die het referendum ondersteunen in de 
brievenbus van het Stadhuis gepropt. Het moesten er 
8500 zijn en het werden er 9500, ruim genoeg zou je 
zeggen. Er wordt nu streng gecontroleerd of alle 
formulieren rechtsgeldig zijn en daarom blijft het toch 
nog spannend of het definitieve aantal genoeg zal zijn. 
Het heeft in elk geval veel energie gekost om ze te 
verzamelen en het bleek dat bijna niemand voor de 

gemeenteplannen is. Ook met het faillissement van V&D zal de leegstand van winkels nog groter 
worden. De crisis in de winkelverkopen vraagt om actueel beleid met voldoende draagvlak onder 
de Tilburgse bevolking die het straks zal moeten gaan betalen. Van voldoende draagvlak is nu niet 
veel gebleken. 
 

Paardenstallen Kazernehof 76.  Op 7 januari hebben we onze bezwaren toegelicht tegen het 
volproppen van deze stallen met 14 woningen, waardoor het gebouw aan waarde zal verliezen. 
Het zou toch een prima plaats zijn om daar het beoogde Stadsmuseum in te huisvesten?! 
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Bijzondere Driekoningenwandeling 
 

Op zaterdag 2 januari namen 31 mensen deel aan een wel heel bijzondere wandeling met als 
onderwerp “Driekoningen”. Stadsgids Wim Franken vertelde het verhaal van de drie Wijzen uit het 
Oosten op verzoek van de werkgroep 3K van de Heemkundekring Tilborch. Het was een van de 
vernieuwende activiteiten, die de werkgroep zich oplegde, nadat dit folkloristische fenomeen was 
geplaatst op de lijst van immaterieel erfgoed van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed 
Nederland, voorheen VIE`. De gids vertelde het historische verhaal, de opleving na het huwelijk 
van prinses Juliana en prins Bernhard en de bedreigingen door allerlei factoren in deze tijd. 
In de Heikese kerk werd de prachtige kerststal bewonderd, maar ook het geboorteraam met 
bijpassend verhaal. Voor een aantal gasten was het bestaan van het driekoningenbeeld van 
Jacques Kreijkamp uit 1961 nieuw en daar hoorden de gasten waarom er drie koningen zijn. Via de 
Heuvelstraat, waar foto’s werden getoond van de driekoningenoptocht uit de 50-er jaren en de 
column van Guido de Wijs liepen we naar de bibliotheek, waar de beelden van de werkgroep 
stonden opgesteld. Helaas was daarvan maar een fractie 
zichtbaar door de ramen, omdat de bibliotheek niet open kon 
gaan wegens werkzaamheden.                 
Via het Piusplein, waar de gasten hoorden over 
driekoningencollectes in 1865 en 1866 om de strijd van de 
zouaven voor het behoud van de Kerkelijke Staat (Paus Pius IX) 
te steunen liepen we naar de Heuvelse kerk. Boven de 
hoofdingang is het timpaan van de vlucht naar Egypte, zo 
prachtig  uitgebeeld door Henricus van Tielraden. Ook de 3 
schitterend opgestelde  kerststallen uit Zuid Duitsland, Zuid Tirol 
en een grote neogotische stal werden bewonderd, maar ook het 
prachtige hoofdaltaar, waarop ook de geboorte van Christus 
staat afgebeeld. 
De wandeling werd afgesloten voor de stal op de Heuvel van de 
Poolse beeldhouwer Tomasz Michalik. De wandeling is voor de 
werkgroep gefilmd en een compilatie zal worden getoond op de website van de heemkundekring. 
Er liep ook een journalist mee van het BD. 
 

 

 

Excursie Karrenmuseum Essen  
 

Het is de bedoeling om op vrijdag 29 januari 
2016 naar Het Karrenmuseum in Essen (B) 
te gaan. Er staat u daar een rondleiding te 
wachten. Er is werkelijk van alles te zien. 
Het vernieuwde museum toont ons alle 
types landbouwvoertuigen van weleer uit 
Vlaanderen en Nederland, van driewielkar 
tot polderwagen. Werkplaatsen van smid 
en wagenmaker worden bezocht en 
toegelicht, ook is er een koetshuis. Thema's 

als landbouwvervoer, dorpsvervoer, vrouw en ambacht, het turfhuis, haventransport etc. komen 
allemaal uitgebreid aan de orde. U kunt vast een voorproefje nemen op www.karrenmuseum.be 
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Wilt u mee ? Geef u dan op vóór 25 januari a.s. door overmaking van € 9,-. per persoon op 
bankrek., NL85INGB0002920712 van heemkundekring Tilburg en vermeldt of u de auto 
meebrengt. Naam van evt. ander waar u voor betaalt, óók vermelden. Chauffeurs krijgen contant 
€ 4.50 per meerijder. We vertrekken vanaf parkeerplaats Boerke Mutsaers om 13.15 uur.   
We zijn omstreeks 17.45 uur weer terug in Tilburg. Herinneringen ophalen en gezellig met elkaar 
van gedachten wisselen zullen die middag - zoals meestal - centraal staan. Organisatie: Jan Sikkers. 

 

 

Nieuwjaarswens Bestuur Heemkundekring 
 

Afgelopen jaar is er veel veranderd bij de Heemkundekring. Wij zijn verhuisd, er is een nieuwe 
werkgroep bijgekomen (werkgroep “Bels Lijntje”) en wij zijn nieuwe samenwerkingsverbanden 
aangegaan. Na een moeilijke start, met wat aanloopproblemen, hebben we onze weg in het RAT 
gevonden. Een van de extra mogelijkheden voor ons als vereniging zijn wij het afgelopen jaar gaan 
benutten met contactverbetering onder de leden in de vorm van de contact-/koffiedagen met een 
thema. Gezien het prima resultaat van dit initiatief zullen wij hier mee doorgaan. Wij hopen dat dit 
het saamhorigheidsgevoel, tussen de leden onderling, zal gaan versterken. Zo hopen wij ook dat 
dit op termijn zal gaan leiden tot de oprichting van meerdere werk-/projectgroepen en een nog 
beter verenigingsleven waar niet alleen de maandelijkse lezing, bus- en fietstocht centraal staan 
maar het ook zal uitnodigen tot een gezellig samenwerkingsverband waarbij eenieder zijn hobby 
kan delen met zijn medeleden. In het vertrouwen dat deze ontwikkeling zich in positieve zin 
doorzet, wensen wij jullie allen een gelukkig, gezond en vooral een “samenhorend” 
verenigingsjaar 2016 toe. 

 
Contributie 2016 

Pas na de jaarvergadering in februari zult u het bericht krijgen over het betalen van 
de contributie. U hoeft nu dus nog niet te betalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u AT niet meer thuis per e-mail ontvangen, stuur dan s.v.p. een e-mail bericht aan 

Kense@home.nl 
Voor zowel deze A.T. als voor voorgaande nummers kunt u terecht op de website 

www.heemkundekringtilburg.nl 
Rek. nr. van de Heemkundekring: NL85 INGB 0002920712 Heemkundekring Tilburg  Tilburg 

Lezing op :     21/1 
18/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6,  en  15/9, 20/10, 17/11, 15/12 

 
 Bij Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75; aanvang 20 uur. 
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Laatmiddeleeuwse weg Antwerpen - 
Den Bosch (periode 1400 – 1800)
Vooruitblik op de lezing van 18 februari door Jan Sikkers

Ziet u de koetsier voor u, die sleurend 
in de regen probeert een vastgelopen 
wiel van zijn rijtuig uit een waterplas te 
krijgen, de zweep hanterend voor zijn 
paard ? Dit was vaak dagelijkse realiteit 
waar onze voorouders zo nu en dan mee 
te maken hadden.
 
Een mooie overzichtelijke landkaart 
en tientallen dia's in een power-point-
presentatie brengen allerlei taferelen 
van zo'n reis te paard of te voet, tot 
leven. We komen door plaatsen als St. 
Job in 't Goor, Hoogstraten, Baarle, Hilva-
renbeek, Biest-Houtakker, Oisterwijk, 

Helvoirt etcetera en daar valt veel over 
te vertellen. 
Goed waarneembare restanten uit 
vervlogen tijden - vaak nog gaaf en soms 
met een andere functie - vertellen hun 
eigen verhaal. 

Ja, ik neem u mee naar de tijd van 
modderige zandwegen vol kuilen en 
gaten, een tijd zonder spoor-en autowe-
gen, zonder een goed kanalenstelsel, 
een tijdspanne met weinig brugverbin-
dingen. Het wordt een ware belevenis. 
Direct ná de pauze van de Jaarvergade-
ring!

Algemene 
Ledenvergadering
Agenda 18 februari 2016

1.   Opening door de voorzitter met
      vermelding van het ledenbestand.
2.   Goedkeuring notulen jaarvergadering
       van 19-2-2015 (liggen ter inzage vòòr
      aanvang vergadering).
3.   Ingekomen stukken en
      mededelingen.
4.   Mededelingen m.b.t. ons verblijf in 
      het RAT.
5.   Verklaring kascontrolecommissie 
      (dhr. C. Libregts en dhr. W. van Eijck).
6.   Benoeming kascontrolecommissie 
      (aftredend is dhr. C. Libregts).
7.   Vaststelling begroting voor 2016 en
       contributie voor 2016.
8.   Bestuursverkiezingen:  aftredend is
      dhr. Sander van Bladel, die zich weer 
      herkiesbaar stelt. Eveneens aftredend
      is dhr. Hennie Konings, die zich niet 
      herkiesbaar stelt.
9.   Overzicht bezittingen (ligt ter inzage 
      vòòr aanvang van de vergadering)
10. Beleid voor 2016.
11. Aantrekken vrijwilligers m.b.t.
       bepaalde taken zoals parkeermoge-
       lijkheid bij het RAT, inrichten studie
       zaal bij lezingen e.d.
12. Rondvraag



Geslaagd Driekoningenfeest
Verslag van de werkgroep 3K

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt 
door de werkgroep 3K. We zijn druk 
bezig geweest met het organiseren van 
allerlei activiteiten rondom het feest van 
Driekoningen. 
In december en begin januari was er in 
de bibliotheek op het Koningsplein een 
mooie 3K-tentoonstelling. Hier waren 
onder andere levensgrote beelden en 
allerlei  voorwerpen die met Driekonin-
gen te maken hadden te bewonderen, 
zoals de wisseltrofee van de korenwed-
strijd, beelden, en zelfs een stropdas! 

Op 2 januari is er een heel succesvolle 
3K-wandeling geweest met meer dan 
30 deelnemers. Daags daarna was er in 
de Hasseltse Kapel een prachtige, druk 
bezochte  Driekoningenlezing door Paul 
Spapens. Diezelfde middag was er een 
Driekoningenmiddag voor kinderen in 
wijkcentrum ‘t Sant, waar ze zich konden 
voorbereiden op het Driekoningen 
zingen. 
De korenwedstrijd, die voor het eerst 
in Mariengaarde zou worden gehou-
den,  moest dit jaar wegens te weinig 
aanmeldingen worden afgelast, maar de 
Driekoningenzangertjes bezochten op 6 
januari weer de locaties, waar voor een 

jury gezongen mocht worden. Zoals in 
de drukbezochte Petrus en Pauluskerk, 
waar prachtig verklede en geschminkte 
koninkjes hun vaak bijzondere liederen 
ten gehore brachten. Op de locaties 
kregen de kinderen dan een eierkoek. 
Een aantal gelukkigen vonden een boon 
in hun koek. Andere groepjes mochten 
zich verheugen in een eerste prijs. 

Op 13 januari werden deze prijswin-
naars en de kinderen met een boon 
in hun koek uitgenodigd in een echt 
paleis (-raadhuis), waar ze ontvangen 
werden door wethouder Mevr. Marcelle 
Hendrikx en drie koningen, die hun 
de prijsjes uitreikten. Alle koninkjes 
mochten hun liedje nog eens zingen, een 
beker in ontvangst nemen of een vaantje 
mee naar huis nemen. En natuurlijk was 
er ook koffie en thee voor de begeleiders 
en limonade en koekjes voor de kinde-
ren. 

We zijn er trots op, dat de gemeente 
deze folkloristische activiteit, die op de 
nationale lijst van immaterieel erfgoed 
staat,  zeer serieus neemt en het paleis 
en de traktaties gratis ter beschikking 
stelde.

Het Rijke Roomse 
leven van 1900 tot 
1965. 
Terugblik op de lezing van 
21 januari door René Bastiaanse

In een vlot betoog met humor nam René 
Bastiaanse zijn ongeveer 70 toehoorders 
mee naar het Rijke Roomse leven van 
1900 tot 1965. 
De leer van de Katholieke kerk was 
eigenlijk lang niet veranderd maar de 
invloed van de kerk werd in 1900 veel 
sterker dan daarvoor. De kerk was alom 
aanwezig in het openbare leven, van ’s 
morgens vroeg tot ’s avonds laat. Symbo-
lisch hiervoor was de foto waarop een 
burgemeester geknield voor de pastoor 
zat. 
Brabant had een arme en weinig ontwik-
kelde agrarische bevolking, die vooral 
leefde in kleine dorpen. Door de katho-
lieke huwelijksmoraal werden er echt 
veel kinderen geboren.  Deze groei werd 
weliswaar geremd, door de hoge kinder-
sterfte, het aantal celibataire religieu-
zen, het trouwen op late leeftijd en 
alleen trouwen als de nodige materiele 
omstandigheden goed waren, maar toch 
was de bevolkingsgroei hoog. Dit was 
te zien aan de vele lange rijen kinderen, 
oplopend van groot naar klein. Ook het 
aantal missionarissen en zusters dat naar 
de missie ging was hier heel hoog. In het 
trouwboekje stond die huwelijksmoraal 
ook te lezen; geen geboortebeperking!

Jan de Quay (minister-president van 
1959 tot 1963) wilde de katholieke 
moraal niet in gevaar brengen door de 
industrie naar de dorpen te brengen. 
Bisschop Bekkers heeft met zijn oproep 
voor het eigen geweten een einde 
gemaakt aan het verbod op geboortebe-
perking. Dat was ook het einde van deze 
periode. 



Wikimannen en –vrouwen gezocht 
Project ‘Twee eeuwen Tilburgse Textielfabrieken’

Regionaal Archief Tilburg doet onder-
zoek naar alle textielfabrieken en – 
bedrijven die er in Tilburg zijn geweest 
in de 19e en de 20e eeuw. Uit een 
inventarisatieonderzoek bleek het om 
meer dan vierhonderd fabrieken te gaan. 
Variërend van eenmansbedrijven met 
‘wollenstoffenfabrieken zonder stoom’ 
tot productiebedrijven met honderden 
medewerkers. 
Meer dan twintig vrijwilligers zijn al 
enkele maanden bezig met het inventa-
riseren van de bedrijfsgegevens, evenals 
het zoeken naar stamboomgegevens van 
de fabrikanten en directeuren. Van ieder 
bedrijf én van iedere leidinggevende 
wordt respectievelijk een bedrijfsformu-
lier en een gezinskaart gemaakt. Deze 
gegevens wil het archief gaan presente-
ren in de Tilburg Wiki. 

Voor het invoerwerk is Regionaal Archief 
Tilburg op zoek naar vier á vijf perso-
nen die gegevens in de Wiki kunnen 
overzetten. Het vraagt vaardigheid in 
het werken met de computer en in het 
bijzonder met de ‘achterkant’ van een 
Wiki. Het archief biedt begeleiding bij 
de invoer in de Wiki. Enige handigheid 
hierin is een pré. Uiteindelijk gaat het 
om de invoer van ruim vierhonderd 
formulieren van fabrieken en minstens 
even zoveel gezinskaarten. In totaal 
komen er ongeveer duizend formulieren 
beschikbaar die als nieuwe lemma’s 
worden toegevoegd aan de Wiki. Doel is 
dat na de invoer iedereen deze gegevens 
kan gebruiken voor eigen onderzoek 
naar de textielgeschiedenis in Tilburg.

Zodra er vier á vijf mensen zich hebben 
aangemeld, kan het Wikiproject van 

Het karrenmuseum in 
Essen
Terugblik op de excursie van 29 
januari

Het karrenmuseum in Essen heeft de 
grootste collectie karren, wagens en 
koetsen van Nederland en België. Zo 
stonden er vele soorten boerenkarren en 
wagens opgesteld, waaronder bijzondere 
soorten zoals een strandhuiskar, ijscokar 
en bierwagen. 

Een deskundige en leuke gids loodste 
ons over het grote terrein heen. Ze 
liet ons de houtzagerij zien met een 
Malle Jan en een werkende smidse met 
hoefsmidspullen. Ook in de koetsafde-
ling was het nodige te zien, zoals een 
oude koets van Van Gent en Loos en 

Stille klokkenroof? 
Werkgroep behoud kerkklokken

Al vele jaren, worden we geconfronteerd 
met kerksluitingen. Niet alleen in Tilburg, 
maar in geheel Nederland. Met het slui-
ten van de kerken, onze erfenis uit het 
Rijke Roomse leven, verdwijnen ook hun 
klokken en uurwerken. In geheel Brabant 
zijn nu ongeveer 250 kerken gesloten.
Ons heemkundelid Peter van Gestel, wil 

start gaan. Eens in de maand komt 
het groepje bij elkaar in Regionaal 
Archief Tilburg en tussendoor kunnen 
de gegevens ook vanuit thuis worden 
ingevoerd. Indien de Wikileden het op 
prijs stellen om eens per week bij elkaar 
te komen, dan is daar gelegenheid voor 

in het archief, mits eigen laptops worden 
meegenomen.

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met Petra Robben via:
petra.robben@mommerskwartier.nl 
of: 013 - 54 94 565.

lijkwagens met een lijkwade (zonder 
zakken natuurlijk). Ook demonstreerde 
ze op een slijp sliep-karretje het beroep 
van scharenslijper.
Jammer dat er maar acht leden waren, 
maar die hebben wel volop genoten.

deze ‘Stille Klokkenroof’ een halt toeroe-
pen. Reden waarom Peter enthousiaste 
leden van onze heemkundekring oproept 
om dit gezamenlijk op te pakken.
Iedereen is van harte welkom!

Peter van Gestel
Louis Regoutstraat 5
5042 RE Tilburg.
Tel.: 013 – 4683688
Email: pmfl.vangestel@hotmail.com



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar: tee.joo@live.nl

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekirng: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg

Lezingen

Eerstvolgende lezing:  18 februari
Agenda:   17/3 - 21/4 - 19/5 - 16/6 - vakantie - 15/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12

Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Monumentenberichten

Kazernehof 76
Op de gemeenteraadsvergadering van 
1-2-2016 is het plan om 14 woningen 
te realiseren in een gedeelte van het 
stallencomplex goedgekeurd. Er was 
gelukkig wel wat kritiek te horen, omdat 
er in de Spoorzone miljoenen uitgegeven 
worden aan erfgoedbehoud en hier de 
opbrengst maximaal moet zijn.

Spoorlaan 348 
Het pand is helemaal beplakt met een 
witte plastic folie met bedrukking. De 
omgevingscommissie was daar tegen, 
maar de gemeente is er niet handhavend 
tegen opgetreden. De Heemkundekring 
heeft hier bezwaar tegen gemaakt en is 
daarin in het gelijk gesteld. De besticke-
ring moet binnen drie maanden verwij-
derd zijn op straffe van € 2.000,- per 
week (maximum van € 20.000,-). 
De burgemeester wil binnenkort nog een 
(bemiddelings?)gesprek met de eigenaar 
en de Heemkundekring hierover. 

Referendum
Er zijn uiteindelijk 9088 verklaringen 
binnengekomen ter ondersteuning 
van het referendum. Hiervan waren 
521 verklaringen ongeldig, waarvan de 
meeste dubbelstemmen waren of van 
mensen die niet in Tilburg wonen. Door 
marktonderzoekbureau Alert is stevig 
gecontroleerd (10% in plaats van 1% 
landelijk). 

Duidelijk is dat het vereiste aantal van 
8500 ruim gehaald is. Het overgrote 
deel (96%) was tegen de aantasting van 
het Stadhuis en zijn omgeving. In de 
raadsvergadering van 1-2-2016 werd het 
referendum ook besproken, maar dat 
leverde niet de gewenste duidelijkheid. 
Intussen is nog steeds niet duidelijk of 
de Primarkt wel echt naar Tilburg komt 
en waar. Is dat in Stadskantoor 3, zoals 
altijd aangenomen is, of in de nieuw-
bouw naast en in V&D op het Pieter 
Vreedeplein? De laatste mogelijkheid 
houdt wethouder de Ridder intussen 
gelukkig ook open. Dan hoeft de ruimte 
rond het Stadhuis ook niet volgebouwd 
te worden en kan er toch een winkel-
rondje ontstaan tussen Heuvelstraat en 
Pieter Vreedeplein. En als het Stadhuis 
en omgeving niet veranderen is het 
referendum niet meer nodig. 
Wij blijven de ontwikkelingen mee 
volgen en leiden.

Theo Cuijpers 
spreekt in bij de 
commissiever-
gadering naast 
wethouder 
Jacobs.
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Contributie 2016
Vriendelijk verzoeken wij u de contributie voor 2016 over te maken. 
Deze is voor 2016 ongewijzigd: € 30,00 voor leden   /   € 55,00 voor 2 huisgezinsleden.

Gelieve het bedrag voor 1 april over te maken op:
Rek.nr: NL85 INGB 0002 9207 12 / t.n.v: Heemkundekring Tilborch / onder vermelding van: Contributie 2016 + uw naam

Met het invoeren van het nieuwe IBAN nummer is ook het systeem van de automatische incasso veranderd. Daarom verzoek ik u 
om de contributie zelf over te maken.

Voor vragen kunt u mij altijd bellen of mailen: T: 013 – 543 59 60   /   E: advaneijck@hotmail.com

Archeologische 
opgraving bij de 
Rooi Harten
Op schrikkeldag 29 februari en op 1 
maart werden in de kloostertuin van de 
Rooi Harten archeologische opgravingen 
gedaan.  Op de plaats waar een vijver 
wordt aangelegd, verwacht men sporen 
te vinden van bewoning uit de Romeinse 
tijd. Eerder werd hier al een landelijke 
nederzetting uit de Romeinse tijd bloot-
gelegd. 
Zie pagina 4 voor een uitgebreid verslag.

We zien dat het Heilig Hartbeeld 
vanuit zijn standplaats deze opgraving 
nauwlettend volgt…



Laatmiddeleeuwse weg 
Antwerpen - Den Bosch 
(periode 1400 – 1800)
Terugblik op de lezing van 18 februari door 
Jan Sikkers

Met een goede inleiding over het onderwerp nam Jan ons 
mee over de oude baan (weg) van Antwerpen naar Den 
Bosch.  Door de naam ‘Tilburgse baan’ bij Antwerpen en 
‘Antwerpse baan’ bij Den Bosch is Jan op het idee gekomen om 
dit fenomeen eens nader te onderzoeken. Samen met André 
Kierkels heeft hij dit opgepakt.  

De historische weg voerde veelal over hoge gebieden 
(bijvoorbeeld Hoogstraten), omdat die minder modderig 
waren bij nat weer. Soms lag het oude zandpad er nog (vaak in 
België) maar meestal was er een nieuwe weg aangelegd.
Jan had een duidelijke kaart gemaakt met het oude tracé in 
rood en de punten waar iets over te vertellen viel in groen. 
Met een biljardkeu wees hij precies aan waar hij het over had 
en waar de foto’s (onder andere afkomstig van Ad van Eijck) 
genomen waren. Marianne zorgde steeds dat de juiste dia 
werd getoond.

Zo was er bijvoorbeeld de herberg in Baarle, waarbij de 
landgrens midden over de voordeur liep en waar Hugo de 
Groot nog overnacht heeft. De weg bleek trouwens niet over 
Tilburg te lopen maar over Hilvarenbeek! En zo waren er over 
deze oude weg nog vele wetenswaardigheden te vertellen.



Jeroen Bosch 
Vooruitblik op de lezing van Thomas Vriens, Jeroen Bosch-kenner van het eerste uur, op 17 maart over onze 

beroemdste Brabantse schilder

Kenmerkend voor Jheronimus Bosch zijn 
de beroemde monsters, duivelse figuren, 
engelen en heiligen die zijn tekeningen 
en panelen bevolken. Zijn karakteris-
tieke werk, vol illusies en hallucinaties, 
wonderlijke gedrochten en nachtmer-
ries, verbeeldt onnavolgbaar de grote 
thema’s van zijn tijd: verleiding, zonde 
en rekenschap. Werkend in de periode 
rond 1500, de overgang tussen middel-
eeuwen en renaissance, weerspiegelen 
Jheronimus’ schilderijen en tekeningen 
op raadselachtige wijze de relatie tussen 
de mens, zijn omgeving en zijn schepper. 
Jheronimus Bosch geldt als een geniale 
kunstenaar, die in zijn werk werelden 
toonde die zijn tijdgenoten niet voor 
mogelijk hielden. 

“Jheronimus Bosch is een van de belang-
rijkste en meest oorspronkelijke middel-
eeuwse kunstenaar die ons land heeft 
voortgebracht. Het is fantastisch dat in 
2016 het overgrote deel van zijn oeuvre 
in zijn geboortestad ’s-Hertogenbosch te 
zien zal zijn.  

Op een vlotte en eigentijdse manier 
neemt Bosch-kenner Thomas Vriens zijn 
publiek mee op een ontdekkingsreis 
door het werk van de beroemde Bossche 
schilder; een reis die loopt langs de 

giraffen in Noord-Afrika, allesverzen-
gende branden, magische bomen, 
dodelijke ziekten, ijzeren hertogen en 
een spannend liefdesverhaal. Drank, 
seks en Bijbelverhalen vormen de rode 
draad in het werk van de meest intel-
lectuele kunstenaar van Nederland: 
Jheronimus Bosch.

Thomas Vriens was stafmedewerker van 
het eerste uur in het Jeroen Bosch Art 
Centrum. Een gewaagde onderneming 
want hoe maak je van een voorma-
lige parochiekerk in het hartje van de 
Bossche binnenstad een museum, terwijl 
er geen enkel schilderij in het gebouw 
te vinden is. De bedachte formule bleek 
een succes. In het museum zijn replica’s 
van schilderijen te zien en staan er 
voorwerpen die nagemaakt zijn uit de 

schilderijen van Jeroen Bosch. Zo hangen 
er de grote vissen die in verschillende 
schilderijen te zien zijn. Voordeel van al 
die replica’s is dat het publiek er met de 
neus bovenop mag staan, iets wat bij het 
zien van het miniatuurwerk van Bosch 
heel erg prettig is. 

Inmiddels heeft Thomas zijn eigen 
Cultuur Advies Bureau waarbij hij zijn 
kennis en kunde binnen de museale 
wereld gebruikt voor projecten in 
binnen- en buitenland. Het enthousi-
asme en de kennis over het werk van 
Bosch is echter gebleven. Maar wat 
menige deskundige niet lukt, krijgt 
Thomas Vriens voor elkaar: hij kan zijn 
publiek boeien van het begin tot het 
eind.



Lezingen

Eerstvolgende lezing:  17 maart
Agenda:   21/4 - 19/5 - 16/6 - vakantie - 15/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12

Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Romeinse bewoning in kloostertuin Rooi Harten
(vervolg van voorpagina, onderstaand artikel dateert van 14-3-2014) 

In de kloostertuin ‘Rooi Harten’ in 
Tilburg is in februari bij een archeologi-
sche opgraving een deel van een lande-
lijke nederzetting uit de Romeinse tijd 
gevonden. De opdracht voor de archeo-
logische opgraving werd verstrekt door 
Van der Weegen Bouwontwikkeling, die 
in mei start met de bouw van woningen 
in de tuin van het voormalige missie-
huis aan de Bredaseweg. De opgraving 
werd uitgevoerd door het archeologisch 
onderzoekbureau BAAC bv uit ’s-Herto-
genbosch.

In 2007 werden in de tuin al archeolo-
gische proefsleuven gegraven. Daarbij 
kwamen vondsten uit de bronstijd 
en Romeinse tijd aan het licht. Deze 
aanwijzingen waren aanleiding om een 
opgraving uit te voeren voorafgaand aan 
de herinrichting van de kloostertuin en 
de bouw van de geplande woningen.
Bij het huidige onderzoek bleek de 
bewoningsgeschiedenis van het gebied 

nog veel verder terug te gaan in de tijd. 
In een kleine kuil werd een complete 
stenen bijl en aardewerk uit het neolithi-
cum aangetroffen wat wijst op bewoning 
in het gebied rond 3000 voor Christus.

Uit de Romeinse periode zijn twee 
plattegronden van grote woonstalboer-
derijen gevonden. Een van deze boerde-
rijen had een lengte van minimaal 34 
meter. De tweede was iets kleiner maar 
nog steeds fors te noemen. De boerde-
rijen en het aangetroffen aardewerk 
worden voorlopig gedateerd in het begin 
van de jaartelling.

Met de twee boerderijen is een deel van 
de Romeinse nederzetting blootgelegd. 
Hoe groot die is geweest, is niet precies 
vastgesteld. Indien benodigd wordt later 
in het bouwproject nog een klein deel 
van het bouwterrein onderzocht.

De opgraving Rooi Harten ligt midden 

in De Schijf, een groot middeleeuws 
akkercomplex dat zich oorspronkelijk 
uitstrekte in het gebied ten noorden van 
de Korvelseweg. Grote akkergebieden 
als De Schijf werden in de middeleeu-
wen aangelegd op de meest vruchtbare 
gronden. Vanaf de prehistorie tot in de 
vroege middeleeuwen werd hier al vaak 
gewoond en geploegd. De aanwezig-
heid van prehistorische en Romeinse 
bewoningssporen in de kloostertuin Rooi 
Harten is in dat licht niet helemaal een 
verrassing en wellicht ook een aanwij-
zing voor het archeologisch belang van 
het omliggende gebied.

De stenen bijl en de aardewerk scherven 
zullen na onderzoek worden bewaard 
in het provinciaaldepot voor bodem-
vondsten. De overige vondsten worden 
na sporenonderzoek terplekke in kaart 
gebracht en gedocumenteerd.

(bron: www.tilburgwoont.nl)

het 
opgravings-
terrein bij het 
klooster van de 
de rooi harten
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De geschiedenis van protestants Tilburg
Vooruitblik op de lezing van ds. Dick Penninkhof, op donderdag 21 april

In het nieuwste nummer van ‘TILBURG, tijdschrift voor 
geschiedenis, monumenten en cultuur’ staat een aantal 
bijdragen van de hand van ds. Dick Penninkhof. Na een periode 
van meer dan 15 jaar nam hij vorige maand afscheid als 
predikant van de Protestantse gemeente Tilburg & Omstreken. 
Twee goede redenen dus om hem de komende lezing te laten 
verzorgen. Bovendien is Dick al lange tijd lid van onze kring. 
In deze lezing staat de geschiedenis van protestants Tilburg 
centraal.

Deze geschiedenis begon zo'n 400 jaar geleden. Al vóór de 
Reformatie waren er hervormingsbewegingen binnen de 
Rooms Katholieke kerk. Penninkhof bespreekt de ontwikkelin-
gen zoals die zich in Nederland, maar ook elders voordeden. 
In de tweede helft van de 16de eeuw breekt vervolgens een 
stormachtige periode aan. De Protestantse gemeente in 
Tilburg ontstaat wat later dan op andere plaatsen in Noord-
Brabant. Maar vanaf 1633 kan ook hier een dominee aan 
de slag. In een bijna louter katholieke stad zit het de eerste 
protestanten echter niet mee. Maar na het einde van de 
80-jarige oorlog krijgen ze dan toch uiteindelijk de Heikese 
Kerk in handen. In de 18e eeuw laat men hier een monumen-
taal orgel installeren. 

Na de Bataafse omwenteling keert het tij. Tijdens de regeer-
periode van koning Louis Napoleon wordt beleid gemaakt dat 
de aanzet geeft tot de bouw van de Pauluskerk. Nog diezelfde 
eeuw groeit het aantal protestanten in Tilburg behoorlijk door 
de komst van spoorwegarbeiders van elders. Ook de in de stad 

en directe omgeving gelegerde militairen zijn, een paar decen-
nia later, niet alleen maar van rooms katholieke huize. 
Daarna blijft de Protestantse gemeente zich eind 19de / begin 
20ste  eeuw verder ontwikkelen. Na de Tweede Wereldoorlog 
wordt er steeds meer oecumenisch gedacht en opgetrokken. 
Een aantal van de zogenaamde Samen op Weg-kerken gaan in 
2004 een fusie aan tot de Protestantse Kerk in Nederland. Ook 
het meer recentere geloofsleven zal aan de orde komen. 

Penninkhof brengt zijn verhaal niet in de vorm van een 
monoloog, hij gaat bewust de interactie aan met het publiek. 
U wordt van harte uitgenodigd tot het stellen van vragen.



Luidklokken uit het verleden
Werkgroep ‘De Torenklok’

Kent u ze nog, de luidklokken uit het verleden? Ze hingen vast 
ook in kerktorens, kapellen en kloosters bij u in de wijk. 

BRABANT OP Z’N BEST 
Brabantse Heemdagen 2016

Namens de Heemkundekring Dye van Best nodigen wij U 
van harte uit om deel te nemen aan de 68e editie van de 
Brabantse Heemdagen, die dit jaar worden georganiseerd op 
donderdag 4 en vrijdag 5 augustus 2016 in Best.
 
De deelnamekosten bedragen € 95,- per deelnemer en 
consumpties zijn voor eigen rekening. Wij laten maximaal 100 
deelnemers toe.

Wilt u deelnemen? 
Vraag dan een inschrijfformulier op bij het secretatriaat van 
Heemkundekring Tilborch en maak gelijktijdig de deelname-
kosten over. Of check onze website!

Werkgroep ‘De Torenklok’ is bezig met een grote inventa-
risering van alle luidklokken in Tilburg, Berkel-Enschot en 
Udenhout. Daarbij vragen wij u om hulp, door zoveel mogelijk 
informatie aan ons door te sturen. U kunt daarbij onder-
staande vragenlijst hanteren.
• In welke kerk, kapel of klooster in uw buurt zijn of waren 

luidklokken aanwezig? (ook de inmiddels gesloten gebou-
wen tellen mee) 

• Om hoeveel luidklokken gaat / ging het?
• Door wie en  wanneer zijn ze gegoten en ter gelegenheid 

van welke gebeurtenis?
• Hoe zijn ze betaald? 
• Wat zijn / waren de namen van de klokken?
• Was er een uurslag op elk half en heel uur? 
• Was er een Angelusklok?
• Werden er klokken met de hand geluid en zo ja: welke?
• Hebt u nog knipsels of foto`s van klokgebeurtenissen in 

Tilburg, Berkel-Enschot of Udenhout?~
• Wat weet u nog meer te vertellen?
Van enkele kerken hebben we al een goed beeld. Dit willen we 
zo mogelijk nog voor deze zomer uitbreiden met uw aanvul-
lingen!

Stuur uw informatie naar:  
                                  Peter van Gestel
                                  Louis Regoutstraat 5
                                  5042RE  Tilburg 
Of mail naar: pmfl.vangestel@hotmail.com
Hartelijk dank!

Uitnodiging

Monumentenberichten

De plannen voor de binnenstad zijn volop in ontwikkeling. 
Door onder andere het faillissement van V&D zijn de plannen 
deels op de schop gegaan. Wethouder De Ridder heeft 
gesprekken gevoerd met de andere grote spelers in de binnen-
stad en daarom is ook het referendum van tafel.

Er komen nieuwe plannen in samenwerking met alle partijen. 
Ook de Heemkundekring zal, als onderdeel van de erfgoed-
lobby, bij het ontwikkelen van de nieuwe plannen betrokken 
worden. Hopelijk is er nu wel voldoende ruimte om ook aan 
de cultuur-historische waarde van het stadhuis voldoende 
aandacht te geven.
 
We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen



Activiteiten Openbare 
Bibliotheek Tilburg

Jheronimus Bosch
Terugblik op de lezing van 17 maart door Thomas Vriens

Thomas Vriens (1981) werkt als zelfstan-
dig adviseur in de kunst- en museumwe-
reld. Hij was (mede) verantwoordelijk 
voor een twintigtal publicaties op het 
gebied van kunst, cultuur en geschiede-
nis. Jarenlang was hij bovendien verbon-
den aan het Jheronimus Bosch Art 
Center in 's-Hertogenbosch. 

Vriens noemt Bosch (circa 1450 – 1516) 
één van de grootste Nederlandse schil-
ders en één van de meest intellectuele 
kunstenaars in de geschiedenis. Voor 
de tentoonstelling Jheronimus Bosch – 
Visioenen van een genie is het grootste 
deel van het oeuvre van de schilder 
teruggekeerd naar zijn geboortestad. Tot 
begin mei zijn topstukken uit vooraan-
staande musea uit de hele wereld in 
's-Hertogenbosch te bekijken. 

Het grote aantal bruiklenen biedt bezoe-
kers de unieke gelegenheid de revolu-
tionaire en fantasierijke beeldtaal van 
Jheronimus Bosch uitgebreid te bestu-
deren. Het concept van Bosch is volgens 
Vriens succesvol omdat didactische 
voorbeelden met artistieke vindingrijk-
heid worden gecombineerd. 
Maar kunsthistorisch onderzoek is lastig. 
Eigentijdse bronnen zijn er nauwelijks 
en Bosch heeft niet één van zijn werken 
gedateerd. De modernste onderzoek-
methoden helpen wel bij technische 
vragen. Zo weten we dat Bosch ijzerga-
linkt gebruikte. Daarom moeten we de 
belangrijkste tekeningen in zwarte en 
grijze tinten voorstellen. Pas na jaren 
veranderde de kleur in wat we nu zien.

Bosch' schilderijen zijn overbekend, 
zijn tekeningen blijven nog vaak onder-
belicht. Toch is zijn status als tekenaar 
wellicht nog groter dan als schilder. 
Vriens laat zien hoe Bosch tekeningen 
tot een volwaardige kunstvorm maakte. 
Hij tekent onder meer een zelfportret 
waar zijn gezicht niet op te vinden is! 

Al tijdens zijn leven genoot Bosch een 
zeker aanzien. Dat blijkt bijvoorbeeld uit 
het feit dat hij in 1488 toetrad als gezwo-
ren lid van de prestigieuze Lieve Vrouwe 
Broederschap. Rond 1475 maakten 
de broeders plannen voor een nieuwe 
kapel in de Sint-Jan, maar ook voor een 
altaarstuk. Het retabel werd voorzien 
van twee door Jheronimus beschilderde 
deurtjes met afbeeldingen van Johannes 
de Doper en Johannes de Evangelist. 

De naam Bosch was een artiestennaam; 
de familie stond in de stad bekend als 
Van Aken. Blijkbaar had Jheronimus de 
behoefte om zich de erkenning voor 
de schilderijen uit het familieatelier 
persoonlijk toe te eigenen. Hij deed dat 
door zich te noemen naar de stad waar 
hij woonde en werkte. Het lijkt ook een 
teken te zijn voor zijn groeiende faam 
als kunstenaar. Zo wisten potentiële 
opdrachtgevers hem gemakkelijk te 
vinden; Jheronimus (uit 's-Hertogen)
bosch. 
Wel ligt het volgens Vriens voor de hand 
om te veronderstellen dat alle schil-
derijen die aan Bosch worden toege-
schreven, in feite zijn vervaardigd door 
meerdere medewerkers in het atelier.

Churchill - woensdag 25 mei ('s-avonds)
Een lezing over Winston Churchill. Dit 
in samenwerking met Theaters Tilburg 
vanwege de voorstelling 'Mijn nachten 
met Churchill' op 20 mei. Tijdens de 
lezing vertelt Onno de Meer over 
Churchill, zijn leven en zijn boeken. Aan 
deze lezing wordt een 'boekenproeverij' 
gekoppeld. 

Misdaadplekken in Tilburg - zaterdag 4 
juni ('s-middags)
Een wandeling verzorgd door de Stads-
gidserij, langs misdaadplekken in Tilburg. 
Dit in combinatie met een lunch en 
voordrachten van verhalen/gedichten 
over misdaad in Tilburg. 

Jeroen Bosch - woensdag 8 juni 
('s-avonds)
Een lezing over Jeroen Bosch. Dit naar 
aanleiding van een tentoonstelling bij de 
Bibliotheek met reproducties van Jeroen 
Bosch (van 30 mei tot en met 18 juni). 

De dieren van Jeroen Bosch - donderdag 
16 juni  ('s-avonds)
Een lezing over de dieren uit de schil-
derijen van Jeroen Bosch. Deze lezing 
wordt verzorgd door het Natuurmu-
seum, naar aanleiding van de tentoon-
stelling die daar momenteel te zien is. 



Lezingen
Eerstvolgende lezing:  21 april
Agenda:   19/5 - 16/6 - vakantie - 15/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12
Locatie en tijdstip:  Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75. Aanvang 20:00u.

Fietstocht:   25 juni
Busreis:   28 augustus

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

HKK Tilborch on Tour
Vliegend museum Seppe

Vrijdag 22 april 2016 vertrekken wij om 13:45u uur met eigen auto's naar Bosschen-
hoofd (46 km). 
We starten vanaf parkeerterrein Boerke Mutsaers in Tilburg. 

TomTom-info: Pastoor van Breugelstraat 93, (4744 RC) Bosschenhoofd.

Dit luchtvaartmuseum mag er zijn, het heeft echt veel te bieden. Wat te denken van een uitgebreide rondleiding van circa een 
uur door het vliegend museum ? Aangevuld met een kortere rondleiding buiten op het veld, als het weer het toelaat! 
Een kundige rondleider laat ons het volgende bezichtigen en zal daar uitgebreid over vertellen: 
(bijvoorbeeld) de TIGER MOTH, de PIPER CUB, de SAAB SAFIR en de TIPSY NIPPER, om maar eens enkele toestellen te noemen. 
Stuk voor stuk prachtige vliegwaardige oldtimer vliegtuigen.

Bij aankomst op het vliegveld om 14:30u kunt u tegen betaling koffie of thee bestellen; als u dat wenst is daar om 16:30u nog 
een mogelijkheid voor.
 
Wilt u mee? Meldt u zich dan vóór 20 april aan door overmaking van € 9,- (per persoon) op bankrekening: NL85INGB 0002 9207 
12 ten name van Heemkundekring Tilburg. 
Vermeld hierbij alstublieft of u wilt rijden. Chauffeurs ontvangen hiervoor een contante vergoeding van € 2,- per passagier, inclu-
sief hem/haar zelf. Contante betaling volgt in het museum.
Rond 17:45u zijn we weer terug in Tilburg. 

U ziet en hoort deze middag weer eens iets anders dan de gewone alledaagse dingen en alleen dit al maakt het de moeite waard 
er even tussenuit te 'vliegen'. Was getekend: Jan Sikkers.

KRING EN BESTUUR ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR TIJDENS DEZE EXCURSIE OPGELOPEN LETSEL OF ANDERE SCHADE.



Mededelingenblad van Heemkundekring ‘Tilborch’

Secretariaat
Acaciastraat 19
5038 HE Tilburg

Redactie
tee.joo@live.nl
013 - 544 64 62

www.heemkundekringtilburg.nl

Jaargang 46, nummer 5, mei 2016

Van leengoed tot 
landgoed
Vooruitblik op de lezing 
van 19 mei door 
Jef en Frank van Gils

Onlangs verscheen een prachtig boek 
over de geschiedenis van Gorp en 
Rovert: ‘Van leengoed tot landgoed’. Jef 
en Frank van Gils, de schrijvers ervan, 
hebben het omvangrijke archief van de 
familie Van Puijenbroek doorgespit met 
onder andere dit boek als resultaat. 

Daarnaast verzorgen zij op 19 mei 
speciaal voor de heemkundekring een 
lezing over dit onderwerp.
                      
Jef en Frank tekenden de geschiedenis 
vanaf 1737 op. Dat doen zij aan de hand 
van kadastrale gegevens en historische 
gebeurtenissen zoals grote branden en 
werkverschaffing. 
Maar ook de gebeurtenissen in de 
Tweede Wereldoorlog, zoals het 
doodschieten van de gijzelaars, wordt 
beschreven.

Dit gebied, dat in Tilburg al goed bekend 
is als prachtig natuurgebied, zal door 
deze lezing zeker nog meer betekenis 
gaan krijgen.



Het protestantisme in Tilburg
Terugblik op de lezing van Dick Penninkhof

De geschiedenis van de protestantse gemeenschap in Tilburg is 
helaas een vaak vergeten hoofdstuk uit de historie van de stad. 
In het eerste deel van zijn presentatie schetste 
emeritus dominee Dick Penninkhof daarom een uiteenzet-
ting op hoofdlijnen over de ontwikkelingen van het allereerste 
begin in de 17e eeuw tot heden. Van de komst van de protes-
tanten na de val van ’s-Hertogenbosch in 1629 en de hervorm-
den die de Heikese kerk in handen krijgen, via de bouw van 
de Pauluskerk tot het ontstaan van de Gereformeerde kerk. 
In de 20ste eeuw ontwikkelt zich in Tilburg een diversiteit aan 
protestantse stromingen. 

Over boxers en giroscopen
Terugblik op de excursie naar vliegveld Seppe 
op 22 april 2015

Elf leden van de heemkundekring vertrokken volgens planning 
vanaf Boerke Mutsaers met drie auto’s naar vliegveld Seppe. 
Daar werden ze welkom geheten door de medewerkers van 
het museum, dat geheel op de vrijwilligers draait. 

Na enkele inleidende woorden tijdens de koffie werd het 
vliegklaar maken van een oud Russisch vliegtuig bijgewoond. 
Nadat het handmatig naar buiten was geduwd, werd de motor 
gestart. 
Een grote rookwolk was het gevolg maar de motor begon te 
draaien. Na het warmdraaien werd er getankt, maar omdat er 
een lampje bleef branden, verdween hij weer in de hangar…    

Daarna volgde de enthousiaste uitleg bij de ontwikkelingen 
van de vliegtuigen en motoren. Van de eerste vliegtuigen van 
hout en zeildoek tot de eerste geheel metalen vliegtuigen. En 
van de eenvoudige 3-cilinder stermotoren tot de veel-cilinder 
ster-, boxer- en lijnmotoren. 

Ook de straalmotoren kwamen aan bod, evenals de giroscoop 
(een Kromhout TJ-5) waarbij de propeller aangedreven werd 
door de windkracht. Ook over het compleet maken van een 
oude gecrashte Duitse Messerschmitt uit de oorlog waren veel 
wetenswaardigheden te vertellen.

Het enthousiasme en de vakkennis van de rondleider maakte 
deze excursie zeer de moeite waard!

Maar de term religieus erfgoed betreft 
niet alleen de religieuze gebouwen en 
voorwerpen. Het gaat hierbij ook om 
de religieuze ideeën en gevoelens die 
mensen nalaten aan latere generaties. 
Welke spiritualiteit is kenmerkend voor 
de geloofsgemeenschap? Wat is typisch

Wilt u meer weten over het protestantisme in Tilburg?

Zie dan het tijdschrift ‘Tilburg, Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en 
cultuur. De meest recente uitgave is geheel aan dit thema gewijd. 

voor de protestanten in Tilburg in de afgelopen eeuwen? 
En wat is er nog als levende werkelijkheid van aanwezig en 
inspireert mensen voor de toekomst? Ook hierover kreeg het 
publiek van alles te horen. De gerenoveerde Opstandingskerk, 
het protestantse onderwijs, geloofsverdieping en de rol in het 
maatschappelijk leven, het kwam allemaal aan de orde. 

Een blik op de toekomst gunde Dick Penninkhof zijn toehoor-
ders eveneens. Want nog steeds spelen diverse sociaal-cultu-
rele organisaties een rol van betekenis in een diversiteit aan 
maatschappelijke activiteiten. Met het in gebruik nemen in 
2004 van de gerestaureerde Pauluskerk door de Indonesische 
kerk GKIN is er bovendien een blijvend protestants monument 
in de stad aanwezig. 



Oude Tilburgse fruitbomen gezocht
Van zwarte kers tot juttepeer

Onlangs werden wij gebeld met de mededeling dat in een 
particuliere tuin in de Tilburgse binnenstad een bijzondere 
fruitboom zou staan. Het leidde tot een voor ons ongekende 
vondst: het bleek de enige oude kersenboom met zwarte 
kersen!
 
Vorig jaar hebben we verspreid in particuliere stadstuinen 
diverse oude bomen aangetroffen, waaronder een tiental 100 
jaar oude perenbomen. En dan tellen we Berkel-Enschot en 
Udenhout nog niet mee. 

De werkgroep
‘Wij’ zijn de broers Jos en Jan Dilven van de Fruitboogerd uit 
Gilze en Joost Werkhoven namens de Stichting Stadsbomen 
Tilburg. Ons doel is om oude fruitrassen in Tilburg te 
inventariseren en mogelijk te behouden. Zo nemen de broers 
na toestemming eventueel enten en zijn ze nieuwsgierig naar 
de juiste variëteit. 
Ook stellen ze zo mogelijk de soms onbekende variëteitsnaam 
vast. Zo werden twee peren die tot dan toe als ‘gewone peer’ 
door het leven gingen, door de broers herkend en als ‘juttepe-
ren’ op naam gebracht.

Weet u ergens oude fruitbomen te staan in Tilburg, Berkel-
Enschot of Udenhout? Neem dan contact op met Joost 
Werkhoven via e-mail (joostwerkhoven@outlook.com) of 
telefonisch (06 – 10 33 18 75 / liefst begin van de avond).

Deze ongeveer 100 jaar oude perenboom stond vroeger in 
de tuin van burgemeester Van de Mortel aan de Konings-
hoeven. Tegenwoordig is dit openbaar gebied. Jos en Jan 
Dilven denken dat het een juttepeer is, een zeer oud ras. Of 
dat echt zo is zal blijken in de oogsttijd, wanneer 
determinatie plaatsvindt.



Fietstocht
De jaarlijkse fietstocht vindt plaats op zaterdag 25 juni 2016.

Jan en Corry Haagh zijn er wederom in geslaagd een leuke en leerzame fietstocht te organiseren voor onze leden, 
waarbij uiteraard introducées zijn toegestaan.

Vanaf deze Vlaamse schuur rijden we 
naar de familie Van de Avoirt (aankomst  
± 12.00 uur) voor de gebruikelijke 
picknick en het bewonderen van hun 
bijzondere tuin. 

Na de lunch rijden we via het 
zogenaamde ‘Schelpenpad’ door de 
ecologische verbindingszone richting 
Dongen om bij de Brasserie “De Drie 
Vissen” (aankomst ± 15.00 uur) nog 
een drankje te gebruiken (voor eigen 
rekening). 

Vervolgens rijden we weer naar Boerke 
Mutsaers (aankomst ± 17.00 uur), waar 
ons een heerlijk diner staat te wachten.

We vertrekken op zaterdag 25 juni 2016 
om 09.00uur vanaf het parkeerterrein bij 
Boerke Mutsaers naar de Jacobshoeve 
(aankomst  ± 10.00 uur) voor koffie met 
gebak. De Jacobs-hoeve is een leuke en 
gezellige verbouwde Vlaamse schuur 
met veel authentieke kenmerken.

Hierna rijden we door de prachtige 
Duiventoren richting Dongen waar we 
een bezoek brengen aan een heel bijzon-
dere Vlaamse schuur (aankomst ± 11.00 
uur), die geheel door vrijwilligers in zijn 
oorspronkelijke staat is opgebouwd. Hier 
wordt ons uitleg gegeven over de sloop 
en opbouw van deze zeer bijzondere 
oude schuur. 

(hierlangs afknippen)
Ondergetekende: dhr./mevr.___________________________________________________________

Adres + tel.nr.     _____________________________________________________________________

Wenst (met ……..introducée(s) deel te nemen aan de fietstocht op 25 juni 2016.

Neemt deel aan: (één van de vakjes aankruisen)
O fietstocht + diner                                          O alleen fietstocht                                         O alleen diner   
          
Datum:______________ 2016                                  Handtekening________________________________

Er is bewust gekozen voor een heel 
ontspannen fietstocht om echt te 
onthaasten en waarbij veel tijd is om de 
dingen goed te bekijken en te beluiste-
ren.

De kosten van deze fietstocht bedragen 
€  37,50 per persoon (in dit bedrag zit 
begrepen koffie/thee met iets lekkers, 
kosten picknicken (dus inclusief koffie/
thee en lunchpakket), rondleidingen 
en diner.  De te gebruiken consumptie 
bij “De Drie Vissen” komt voor eigen 
rekening. 
Wilt U enkel de fietstocht zonder diner, 
dan bedragen de kosten €  19,50 per 
persoon. Maakt u enkel gebruik van het 
diner (dus zonder fietstocht), dan zijn de 
kosten €  18,00 per persoon.

De bijdrage dient vóór 1 juni a.s. te zijn 
overgemaakt op rekeningnummer 
NL85INGB0002920712 van de Heemkun-
dekring Tilborch, Bredaseweg 174, 5038 
NK te Tilburg.

Onderstaande strook s.v.p. vóór 1 juni 
a.s. ingevuld opsturen of bezorgen bij 
het secretariaat: dhr. J. Rossou, Acaci-
astraat 19, 5038 HE te Tilburg. U kunt 
zich ook digitaal aanmelden bij het 
secretariaat: janrossou@gmail.com.



Ontdek Crimineel Tilburg
Misdaadwandeling

Wist je dat de eerste grote bankoverval 
van Nederland op de Heuvel plaatsvond? 
En heb je altijd al het graf van Marietje 
Kessels willen bezoeken? In het kader 
van de  Spannende Boeken Weken laten 
de Tilburgse bibliotheken je samen met 
Stadsgidserij Tilburg  op 4 en 11 juni 
kennismaken met de Tilburgse misdaad-
geschiedenis. 

Op verzoek van de Bibliotheek Midden-
Brabant heeft Stadsgidserij Tilburg 
een wandeling uitgezet langs Tilburgse 
misdaadplekken. Tijdens deze twee uur 
durende wandeling wordt het Tilburgse 
misdaadverleden blootgelegd. 
Natuurlijk wordt er aandacht besteed 
aan Tilburgs bekendste misdrijf, de 
moord op Marietje Kessels. Daarnaast 
voert de wandeling je verder langs 
de Heuvel, waar misdadigers werden 
opgehangen aan de galg. Ook bezoeken 
we plaatsen waar Tilburgse smokkelaars 
actief waren. 

Voorafgaand aan de wandeling biedt de 
bibliotheek u een lunch aan bij Leescafé 
de Kleine Prins. Tijdens deze lunch 
vindt een voordracht plaats door de 
jonge schrijver Marjolijn van de Gender. 
Stadsdichter Martin Beversluis zal tijdens 
de wandeling een gedicht voordra-
gen. Thema van beide voordrachten is 
eveneens de Tilburgse misdaad. 

Programma
11.45 uur: ontvangst bij de Bibliotheek 
Tilburg Centrum.
12.00 uur: lunch bij Leescafé de Kleine 
Prins met een voordracht van schrijfster 
Marjolijn van de Gender.
12.30 uur: begin van de misdaadwande-
ling o.l.v. Stadsgidserij Tilburg, onderweg 
geniet u van een voordracht van stads-
dichter Martin Beversluis.
14.30 uur: terugkeer bij de Bibliotheek 
Tilburg Centrum waarbij je onder het 
genot van een kopje koffie/thee even 
kan bijkomen en bijpraten.

Aanmelding
Voor deze wandeling is per keer een 
beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
De kosten voor het arrangement (lunch, 
wandeling en voordrachten) zijn € 7,50 
per persoon. 
Je kunt kaarten bestellen via ticketsbtc@
bibliotheekmb.nl. Ook kun je dagelijks 
telefonisch kaarten bestellen op nr. 
013-4648513 of via de informatiebalie 
van een van de Tilburgse Bibliothe-
ken (de Bibliotheek Tilburg Centrum, 
Heyhoef, ’t Sant, Wagnerplein, Berkel-
Enschot en Udenhout). 
Kaarten dienen op 4 respectievelijk 11 
juni uiterlijk een half uur voor aanvang 
te worden opgehaald bij de informa-
tiebalie van de Bibliotheek Tilburg 
Centrum.



Lezingen

Eerstvolgende lezing:  19 mei
Locatie en tijdstip:  Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75. Aanvang 20:00u.

wAgenda:   16/6 - vakantie - 15/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Diep bedroefd zijn wij door het overlijden 
van ons bestuurslid

Els Snels

Els was sinds enige jaren bestuurslid van de Heemkundekring 
“Tilborch” te Tilburg. Binnen de kring was zij voorzitter van de 
werkgroep 3KZ Midden Brabant. Zij was een zeer gedreven 
persoonlijkheid die zich volledig inzette voor het behoud van 
dit immaterieel Erfgoed (Driekoningenzingen), dat op de 
Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed  prijkt. 

De Werkgroep 3KZ Midden Brabant organiseerde in 2014, in 
samenwerking met nationale en internationale erfgoedin-
stellingen, een bijzonder geslaagd Internationaal Congres te 
Tilburg: “Driekoningen, hier en elders in de wereld”.

Verder ontwikkelde zij de website “Yurls” waarin zij alles wat 
over het  Driekoningenzingen te vinden was, heeft onderge-
bracht. Deze site is bedoeld om de jongeren erbij te betrekken.

Wij verliezen in Els een begaafd bestuurslid met een groot 
netwerk, die zich volledig inzette voor hetgeen waarvoor zij 
stond. Wij zullen haar zeer missen.

Onze gedachten gaan uit naar haar familie. Wij wensen hen 
de komende tijd veel sterkte toe om dit gevoelige verlies te 
verwerken.

Het bestuur.

Monumentenberichten
Stadhuis
De werkgroep ‘Monumenten’ maakt zich zorgen over de 
voortgang van de plannen voor het stadhuis. Nadat 9000 
Tilburgers zich bij referendum hadden uitgesproken tegen de 
renovatieplannen, presenteerde architect Rosier in april een 
nieuwe variant aan de omgevingscommissie en de erfgoedver-
enigingen. 

Beide toonden zich echter niet enthousiast over deze nieuwe 
plannen en hebben de architect verzocht om een alternatief 
te presenteren dat uitgaat van het behoud van de bestaande 
gebouwen.

Als werkgroep blijven wij dit ‘open’ overleg nauwlettend 
volgen.

Monumentenlijst
Op 29 april is er een gesprek geweest over de toekomstige 
uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst. Om 
zorgvuldig te werk te gaan wordt er eerst gezamenlijk geïnven-
tariseerd en overlegd wat waardevol is. Later dit jaar zal de 
uitbreiding volgen.
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Van lust, spot en zinnelijk genot
Vooruitblik op de lezing van 16 juni door Piet van Hees

In deze kleurrijke voordracht over het leven in de late middeleeuwen blijkt dat de materiële omgeving intussen onherkenbaar is 
veranderd. De mens daarentegen is dat veel minder, aldus Piet van Hees. 

Dit middeleeuwse leven kennen we uit gedichten en liederen. Soms devoot maar vaak ook met minder kuise inhoud. Er was 
kritiek op de clerus en edelen terwijl het leven ook toen uitbundig werd gevierd. 



Busexcursie Brandweermuseum en Droogdok
Zondag 28 augustus 2016

Evenals vorig jaar in België zijn wij er in 
geslaagd u een bijzondere uitstap aan te 
kunnen bieden in eigen land. 

Wij vertrekken om 08.30 uur vanaf 
parkeerplaats Boerke Mutsaers met de 
ons zo vertrouwde touringcar van Tijlcars 
naar wat eeuwenlang dé Hollandse 
marinehaven is geweest: HELLEVOET-
SLUIS (er is koffie voor de liefhebbers). 
Om 10.30 uur stappen we binnen in het 
Nationaal Brandweermuseum aldaar en 
beginnen we met een aangeklede kop 
koffie of thee. 

Wist u dat Jan van der Heijden in de 2e 
helft van de 17e eeuw de slangenbrand-
spuit heeft uitgevonden (ter vervanging 
van de door te geven emmertjes water)? 
En dat er in Amsterdam twee straten 
naar hem zijn genoemd? Wist u dat 
er oud blusmateriaal te vinden is wat 
dienst deed in de Koninklijke paleizen 
en óók dat we op onze ruim anderhalf 
uur durende rondleiding kennis maken 
met bijvoorbeeld stoomspuiten, ladder-
wagens en zelfs met een Citroën 2CV 
- bedrijfsbrandweerauto uit Zandvoort? 
Het is veel en heel divers wat u te zien 
krijgt. 

Aansluitend krijgen we om 12.30 uur 
een uitgebreide lunch aangeboden in 
het museum zelf. 

Er wacht ons daarna een 2e verrassing 
(op loopafstand) in dit ommuurde en 
bedijkte historische deel van Hellevoet-
sluis, waar Tromp en De Ruyter hun 
thuishaven hadden. Namelijk Droogdok 
Jan Blanken! Jan Blanken Jansz. moder-
niseerde de oude marinebasis begin 
19e eeuw door o.a. de bouw van een 
dubbel stenen droogdok; een technisch 
hoogstandje, een uniek monument en 
nog volop in bedrijf. We krijgen - ook in 
het bezoekerscentrum - een rondleiding 
van anderhalf uur. 

Om 15.15 uur gaan we borrelen en/of 
wandelen in het historische deel van de 
stad wat nog veel meer bezienswaardig-
heden kent. Om half vijf vertrekt onze 
bus naar De Gouden Leeuw in Terhe-
ijden voor ons diner. 

Wij bieden u deze reis aan voor € 61,50 
( introducées € 65.50 ) per persoon. 
MUSEUMKAART MEENEMEN. DAN 
KRIJGT U TER PLEKKE € 4 TERUG. AUB 
NIET INHOUDEN OP REISSOM.

Aanmelding en betaling in verband met vakanties niet later dan 15 augustus 2016!!

Ik/wij ............................................. en .......................................... (tel.nr) ............................
alsmede ........................................ (introducée) meld(en) mij(ons) aan voor de busexcursie van 
28 augustus 2016. 
De reissom van € ......................... maken wij over vóór 15 aug 2016 op rek.nr. NL85 INGB 0002920712 
tnv Heemkundekring Tilburg. 
Bij het diner kies ik voor vlees/vis, mijn partner voor vlees/vis, mijn introducée voor vlees/vis. 
Dieetwensen: ....................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Strook uitknippen en opzenden naar: Jan Rossou Acaciastraat 19 te 5038 HE Tilburg !!!

DE KRING EN HET BESTUUR ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUEEL TIJDENS DEZE EXCURSIE 
OPGELOPEN SCHADE EN/OF LETSEL.



All history is local history
Terugblik op de lezing over Gorp en Rovert door Jef en Frank van Gils op 19 mei

Hoe je veel feitelijke informatie op een 
interessante manier voor het voetlicht 
kunt brengen bewezen Jef en Frank van 
Gils (nee, geen broers). Ogenschijn-
lijk wanordelijk maar wel degelijk 
goed voorbereid nam dit duo ons in 
vlot tempo mee door de interessante 
geschiedenis van het landgoed Gorp & 
Roovert.

Het omvangrijke archief van de familie 
Van Puijenbroek vormde de basis voor 
een boek dat inmiddels volledig is uitver-
kocht. De lezing ging niet zozeer over de 
inhoud van het boek (“Dat moet u zelf 
maar lezen als u er nog aan kunt komen. 
Of check uw plaatselijke bibliotheek”) 
maar veel meer over het tot stand 
komen ervan. Een bijzondere zoektocht 
die op zich al een boek waard is.

Jef en Frank ontpoppen zich al weten-
schappers en onderzoekers tot in detail. 
Elk feit werd gecheckt en gedubbel-
checkt voordat het aan papier werd 
toevertrouwd. Bijna 5.000 dossiers 
werd doorgenomen, geordend, gered 
van de ondergang en bewaard voor het 
nageslacht. En dan denk dat je er bent 

… krijg je een claim op je dak wegens 
het schenden van eigendomsrecht. Het 
rechtmatig gebruik van de afbeelding 
op de voorzijde, een schilderij van Jan 
van den Berg, waarvoor het tweetal 
toestemming had voor gebruik, werd 
plotseling door een nazaat van de schil-
der betwist.

Het voert te ver om hier de lezing samen 
te vatten. De achtereenvolgende eigena-
ren van het landgoed: Bles, Bosschaert, 
De Zerezo de Tejada, Hubert van Beuse-
kom, Huijsmans en Eduard van Puijen-
broek kwamen in vogelvlucht voorbij. 

Evenals  de opstallen: Grote Hoef, Kleine 
Hoef, Fruithoef, De Rook en de uitspan-
ning ‘Het Paradijs’. 

Uiteraard bleef de terechtstelling van 
de vijf gijzelaars aan het eind van de 
Tweede wereldoorlog niet onvermeld. 
Het monument dat in 1950 werd 
opgericht wordt nog jaarlijks op 15 
augustus druk bezocht.

En met een ruimhartig “Tot ziens, tot 
ons volgende boek!” werd de avond 
besloten.

MONUMENTENBERICHTEN
Aantasting historisch ensemble Korvelsweg

Op 13 mei, in het Pinksterweekeinde kregen we vanuit de 
buurt te horen dat er gesloopt en gebouwd werd aan een 
gevel van de Korvelseweg 82. Omdat dit pand onderdeel 
uitmaakt van een waardevol historisch ensemble (nummer 
74 – 86), was haast geboden. 

Eerst nog even nagevraagd of hier een bouwvergunning 
aangevraagd of verleend was en dat bleek niet het geval. 
Direct daarna hebben we een melding gemaakt bij het centrale 
meldpunt. Dat resulteerde dinsdag daarop in een bouwstop. 
Een vergunning voor deze verbouwing zou niet afgegeven 
worden en deze bouwplannen worden nu door de afdeling 
handhaving in de gaten gehouden. Hopelijk wordt het pand 
zoveel mogelijk in de oude staat hersteld.



Lezingen

Eerstvolgende lezing:  16 juni
Locatie en tijdstip:  Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75. Aanvang 20:00u.

Agenda:   15/9 - 20/10 - 17/11 - 15/12

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Glas en Architectuur
Printing on glass

Met ingang van dit al weer zesde 
seizoen van de serie ‘Glas en architec-
tuur’ is gekozen voor een cyclus van 
lezingen en excursies rondom één 
onderwerp. Hierdoor wordt meer 
diepgang verkregen en is er ook meer 
ruimte voor vragen en discussie.

Tijdens deze lezingen en excursies wordt 
ingegaan op de grote verscheidenheid 
aan druktechnieken voor het printen 
van zowel kleur als afbeeldingen op glas. 
Drukwerk kennen we al vele eeuwen, 
maar het drukken op glas (‘printing on 
glass’) is een relatief jonge techniek. Ook 
al is het gebruik van afbeeldingen op 
glas een veel oudere traditie. Denk maar 
aan de brandschilderingen op glas-in-
loodvensters.

‘Printing on glass’ heeft vooral de laatste 
decennia een vlucht genomen. In de 
architectuur zien we een breed scala 
aan toepassingen van geprint glas, zowel 
met betrekking tot beeld als kleur. Deze 
techniek heeft er vooral voor gezorgd 
dat ook de architectuur mee is geëvo-
lueerd met de beeldcultuur die onze 
huidige tijd zo kenmerkt. Of is het eerder 
andersom? Een discussiepunt dat voort-
durend de kop op zal steken tijdens deze 
lezingenreeks. 

Om de toepassingen en de uitstraling 
van ‘printing on glas’ in de architec-
tuur volledig te begrijpen wordt ook 
aandacht besteed aan de verschillende 
drukprocedés en media waarmee het 

gedrukte beeld tot stand komt. Het 
beeld kan immers niet los gezien worden 
van het gehanteerde procedé.

Natuurlijk wordt de theoretische kennis 
pas volledig als het onderwerp ook in 
de werkelijkheid wordt ervaren. Zo zijn 
twee lesdagen ingevuld met excursies 
naar verschillende gebouwen/projecten. 
Duidelijk zal worden dat ‘printing on 
glass’ een grote en kleurrijke verschei-
denheid aan toepassingen kent en 
nieuwe mogelijkheden biedt aan de 
architectuur van de toekomst.

Docent 
Philip van Boxtel is opgeleid als 
bouwkundig ingenieur en architect 
en heeft altijd een passie gehad voor 
(toegepaste) glas(kunst). Een kruisbe-
stuiving van beide disciplines kon dan 
ook niet uitblijven. 

Inmiddels heeft hij al vele lezingen en 
cursussen gegeven over glas(kunst) en 
architectuur in binnen- en buitenland. 
Philip praktiseert zelf diverse glastech-
nieken. 

Lezingencyclus 

Introductie: zaterdag 30 juli 2016, 
10.00 - 17.00 uur (incl. lunch)
Lezingen: zondag 4 september en 2 
oktober 2016, 10:00 - 13:00 uur
Excursies: zondag 18 september en 16 
oktober 2016, 13:00 - 17:00 uur

Locatie: STIPGLAS, Utrechtsestraat 6-10, 
5038 EL Tilburg 

Prijs: EUR 115,- (incl. BTW en lunch op 
30 juli; excl. vervoerskosten naar en van 
excursiebestemmingen)

Aanmelden en meer informatie 
www.stipglas.com (zomeracademie)
http://stipglas.com/products/class/class3NL.html#ZAweek6
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Het ‘Verhaal van Alphen’
Vooruitblik op de lezing door Johan Hendriks en Jan van Eijck op donderdagavond 15 september

Het oudheidkundig streekmuseum in 
Alphen beschikt over een zeer waarde-
volle archeologische collectie, die ook 
voor Tilburg belangrijk is. In de afgelo-
pen jaren is niet alleen de collectie 
totaal anders opgezet, ook het kerkje is 
helemaal opgeknapt.

Tijdens de reorganisatie heeft deze 
archeologische collectie de gehele 
voormalige kerkruimte (de ‘voorzaal’) tot 
zijn beschikking gekregen. Betroffen de 
objecten in het verleden vooral prach-
tige kunstobjecten, nu zijn ze in een 
groter kader geplaatst dat ‘Het Verhaal 
van Alphen’ heet. 

Op deze wijze wordt de oudste geschie-
denis van de streek, tussen pakweg 2000 
voor - en 1000 na Christus op een unieke 
wijze tot leven gebracht. De bezoeker 
maakt kennis met ‘de oudste Alphenaar’, 
pijlen en bijlen uit de nieuwe steentijd 
en schitterende urnen uit de vele prehis-
torische grafvelden die Alphen ooit heeft 
gekend. 
Maar bovenal: de vrijwel complete 
inventaris van één van de eerste 
Merovingische grafvelden in Noord-
Brabant. 

Het ieuwe museum wordt op 4 septem-
ber geopend. Bij de opening verschijnt 
er een speciaal voor deze gelegen-
heid geschreven boek “Het Verhaal 
van Alphen”, dat iedere enthousiaste 
heemkundige zou moeten lezen. Het zal 
ook tijdens de lezing te koop zijn. 

Johan Hendriks, conservator van het 
museum, zal het archeologische verhaal 
komen vertellen en heemkundige Jan 
van Eijck tekent voor de opgraafgeschie-
denis. 



Zaterdagmorgen om 9.00 uur vertrokken we vanaf Boerke Mutsaers. Dit keer niet met de oude Citroën (die was nodig bij een 
muziekfestival) maar met de auto van Bart Schoenmakers als bezemwagen, inclusief een fietsenrek in de kofferbak. Gelukkig kon 
die daar de hele tocht in blijven.

Een oude Vlaamse schuur en een bloementuin
Terugblik op de fietstocht van de Heemkundekring op zaterdag 25 juni.

Op de eerste stopplaats, de Jacobus-
hoeve in Dorst, smaakte de koffie met 
het appelgebak uitstekend. Een erg 
enthousiaste uitleg over de afbraak 
en opbouw van een oude Vlaamse 
Schuur uit Tilburg volgde op de tweede 
stopplaats. Deze kon nog net voor de 
sloop gered worden door het gebint 
zorgvuldig te demonteren. 

Na het zoeken van een geschikte 
bouwlocatie, tegenover de IJzertijd 
boerderij, is een groep vrijwilligers 
begonnen met de opbouw van deze 
schuur. Na een rieten dak volgde de 
verdere afbouw met planken en vlecht-
werk met leem. 

In deze schuur zijn bouwwijzen van de 17de en 18 de eeuw gedemonstreerd. Proefondervindelijk probeert men zoveel mogelijk 
te weten te komen.

Op de picknickplaats bij de familie Van der Avoird in Oosteind was een prachtige bloementuin te bewonderen en ook hier weer 
een goede en leuke uitleg bij de tuin met boomgaard en bijenkasten.   
Er is wel regen gevallen maar die bedierf het humeur niet. Voldaan werden Jan en Corrie met twee flessen wijn bedankt voor de 
wederom vlekkeloze organisatie van deze leuke fietstocht.



Het leven in de late 
Middeleeuwen
Terugblik op de lezing van 16 juni 
door Piet van Hees.

In de late middeleeuwen van 1250 tot 
1500 komt de burgerij langzaam tot 
ontwikkeling en speelt het culturele 
leven zich niet alleen maar in de hoogste 
lagen af. In het dagelijks leven was men 
niet zo preuts; zo had men gemengde 
badhuizen en bij intochten van belang-
rijke personen liepen er ongeklede 
vrouwen mee voor de sier.

Links: ter afsluiting van de lezing werd de promotiefilm ‘Drie Koningen’ getoond door Cathy en Marion van de werkgroep 
Drie Koningen. We zagen de verschillende onderdelen, de wandeling, de tentoonstelling en het zingen zelf. Mooi was dat 
Els Snels ook nog toegevoegd was met een woordje. Deze film is binnenkort op onze site te zien.
        

Rechts:Peter van Gestel van de werkgroep Kerkklokken riep op om op zondag Vaderdag mee in te komen luiden.

In voordrachten probeerde men het volk 
met gedichten en verhalen te vermaken 
en was de toon niet moralistisch. Het 
bespotten van de hogere laag was vaak 
een geliefd onderwerp. Piet van Hees 
droeg enkele van die gedichten goed 
voor. 

Iconen & Symbolen
Open Monumentendag 2016

Zaterdag 10 september: Udenhout
Zondag 11 september: Berkel-Enschot en Tilburg

 Het landelijk thema van de Open 
Monumentendag 2016 is ‘Iconen & 
Symbolen’. Monumenten staan stuk 
voor stuk symbool voor onze cultuur, 
nauw verbonden met onze individu-
ele én nationale identiteit. Een aantal 
monumenten in Tilburg zal met dit 
thema opengesteld worden. 

Maar vanzelfsprekend zullen rond 
het thema, zoals ieder jaar, ook weer 
nieuwe monumenten voor het voetlicht 
worden gebracht. Met historische én 
hedendaagse symbolen en iconen 
kan aandacht worden gevraagd voor 
zeer uiteenlopende gebouwen, maar 
ook voor iconen en symbolen in de 
monumenten zelf. 

Tilburg kiest voor de stadsicoon Koning 
Willem II, die in deze stad in 1849 
is overleden. Er zijn vele panden en 
plekken aan te wijzen die een relatie 
hebben tot Willem II. De monumenten 
zijn (op enkele uitzonderingen na) van 
11.00 tot 17.00 uur geopend.

Thema avond in het Duvelhok
Donderdagavond 8 september vindt er 
een bijeenkomst plaats in het onlangs 
heropende Duvelhok.
Drie sprekers vertellen over:
- de geschiedenis van 150 jaar
  Koning Willem II College
- de voetbalclub Willem II, die in 1916 
   kampioen van Nederland werd
- de kerken van ’t Heike en ’t Goirke,
   twee gebouwen boordevol ‘symboliek’.  

Studenten van Avans presenteren de 
resultaten van een workshop die zij 
hielden in enkele van de opengestelde 
monumenten.

Datum: donderdag 8 september 2016
Tijd:       19.30 tot 23.00 uur
Inloop:  vanaf 19.00 uur
Locatie: Duvelhok, St. Josephstraat 133
Entree:  Gratis



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: janrossou@gmail.com

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg

Lezingen 2016

Eerstvolgende lezing:  15 september
Agenda:   20/10 - 17/11 - 15/12

Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Monumentenberichten

Gebiedsontwikkeling Stadhuis
Op 7 maart jongstleden heeft de 
gemeenteraad besloten om het raads-
besluit van 21-9-2015 over de integrale 
gebiedsontwikkeling rond het Stadhuis 
in te trekken. Eveneens werd besloten 
om het referendum over deze plannen in 
te trekken. De raad gaf toen het college 
de opdracht om de inwoners van Tilburg 
en speciaal  de ondertekenaars van het 
verzoek voor een referendum goed te 
informeren over dit besluit. Helaas is dat 
niet gebeurd.

Er zouden nieuwe plannen gemaakt 
worden waarbij alle partijen hun inbreng 
zouden hebben. Ook dat is niet van de 
grond gekomen en de nieuwe ontwerp-
plannen lijken sprekend op de plannen 
die ten grondslag lagen aan het referen-
dum. Het is ook nog maar de vraag of 
de gemeenteraad bevoegd is om het 
referendumverzoek van 10.000 Tilbur-
gers, ruim voldoende om een referen-
dum te kunnen houden,  in te trekken. 

Tot nu toe is de bevolking van Tilburg 
nauwelijks betrokken bij de plannen om 
hun stadhuis grondig te verbouwen. In 
een brief aan B&W zijn hierover vragen 
gesteld.

Monumentenstatus Stadskantoor 1
Op 10 augustus hebben de samenwer-
kende erfgoedverenigingen (Heemkun-
dekring, Heemschut en het Cuypers-
genootschap) de monumentenstatus 
aangevraagd voor het stadskantoor 1. 
De reden hiervoor is dat uit de huidige 
planontwikkeling blijkt dat er onvol-
doende rekening gehouden wordt 
met de monumentale waarde. Uit het 
cultuur-historisch onderzoek was deze 
echter al gebleken. 

Om dezelfde reden heeft de werkgroep 
‘Behoud SK1’, waarin onder andere de 
Heemkundekring, Heemschut, Stichting 
Stadsbomen en een aantal architecten 
deelenemen, bezwaar gemaakt tegen 
het ontwikkelde stedenbouwkundige 
plan rondom het stadhuis.                                                                              

Het Stadskantoor 3 is gesloopt, de 
bouw van de Primarkt kan beginnen.
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Geen Censuur op de muur! – De Tilburgse muurkrant
Vooruitblik op de lezing van donderdag 20 oktober door Jojanneke van Zandwijk en Astrid de Beer

 “Stadhuis bekent corruptie”, “Kantel-
berg koele killer”, “Vrouwen uitgekleed”, 
“Wethouder wil hogerop”, “Foute 
Wouten”, “Eén Brokx ellende”…

Tussen 1978 en 1995 verschenen met 
grote regelmaat zeefdrukaffiches met 
pakkende koppen en gericht tegen 
de gevestigde orde op de Tilburgse 
muren. Heemkundekring Tilborch en het 
Regionaal Archief Tilburg organiseren op 
donderdag 20 oktober een lezing over 
deze Tilburgse muurkranten. Eén van de 
muurkranten dingt in 2016 mee naar de 
titel ‘Stuk van het Jaar’.
 
De Tilburgse muurkrant was een 
exponent van een ontwikkeling die in 
de  jaren zestig begon. De oude politieke 
en kerkelijke structuren en opvattingen 
voldeden niet meer. De Tilburger was 
op zoek naar nieuwe wegen om zich te 
uiten en te manifesteren. De Tilburgse 
muurkrant heeft daar een belangrijke rol 
in gespeeld. 

Eind jaren 60 en begin jaren 70 heerste 
er een revolutionaire stemming vanwege 
Vietnam, Flowerpower, Provo en 

stakingen. In Tilburg stond de samenle-
ving misschien wel extra op haar grond-
vesten te trillen: de snelle ontkerkelijking 
kwam in het altijd zo roomse Tilburg 
hard aan. Daarnaast liep de textielin-
dustrie ten einde met werkeloosheid en 
armoede als gevolg. 

Burgemeester Becht liet grote delen van 
de stad slopen, zonder inspraak van de 
bevolking. Het broeide in de stad. De 
muurkrant vond hierin een voedings-
rijke bodem om te groeien. Muurkant 
en actiecultuur zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden.

Astrid de Beer, projectleider van Regio-
naal Archief Tilburg, doet tijdens de 
lezing uitgebreid verslag van de ontwik-
kelingen van de Tilburgse muurkrant. Er 
zullen originele muurkranten te zien zijn, 
maar ook wordt gewezen op de circa 270 
muurkranten die digitaal beschikbaar 
zijn via de website van het archief.

Jojanneke van Zandwijk, communica-
tiemedewerker van Regionaal Archief 
Tilburg, gaat in op de verkiezing ‘Stuk 
van het Jaar’, waaraan dit jaar 46 archie-
ven meedoen.



Naar de voet van de Hel
Terugblik op de busreis naar Hellevoetsluis van 28 augustus

Twee uitstekende gidsen heetten ons welkom met koffie en 
gebak in het Nationale Brandweermuseum in Hellevoetsluis. 
Zij legden uit waarom hun museum juist op deze locatie geves-
tigd was: hier bevond zich vroeger de Nationale marinewerf, 
voordat deze rond 1930 naar Den Helder verhuisde. Deze plek 
was de thuishaven van Michiel de Ruyter en Maarten Tromp 
en zo kwam hier ooit de beroemde zilvervloot aan wal. 

Het Brandweermuseum was ondergebracht in een oude 
gemetselde voormalige opslagplaats, voorzien van zware 
houten balken; een ideale plek. Na de koffie volgde de rondlei-
ding in twee groepen. De ontwikkeling van de brandweer was 
goed te zien: van de emmers met water in een lopende band 
(die ook weer terug moesten) tot de uitvinding van de brand-
spuit door schilder/uitvinder Jan van der Heijden (1637-1712). 
Ook de ontwikkeling van de pompen en brandslangen was te 
zien. Later volgden de brandweer- en ladderwagens, brand-
blussers en  communicatieapparatuur.  In een nagebouwde 
huiskamer werd het gevaar van een brandhaard toegelicht.    

Na de lunch in het Brandweermuseum werd het op enkele 
honderden meters afstand gelegen stenen droogdok bezocht. 
De uitvinder hiervan was Jan Blanken, timmermanszoon en 
inspecteur-generaal van Waterstaat. In 1787 ontwikkelde hij 
het plan voor dit dubbele stenen droogdok voor het onder-
houd van de marineschepen. Het is nu nog steeds in gebruik: 
er lag een houten mijnenveger in.  

Na de verwelkoming en een overzichtsfilm werd het droogdok 
in twee groepen bezocht. Door de 300 meter lange zorgvuldig 
gemetselde gangen liepen we door het dok en kregen een 
indruk van het bijzonder stuk metselwerk dat hier geleverd is. 

Hellevoetsluis is een interessante plaats. Na een consumptie in 
het oude deel van het dorp aan de ‘voet van de hel’ volgde een 
goed diner in Terheijden. Heel jammer dat er maar 19 deelne-
mers waren. De afwezigen hebben veel gemist en de organisa-
tie was perfect.

Recent archeologisch onderzoek in 
Tilburg
Lezingenprogramma Nationale archeologiedagen
 
Op woensdag 12, donderdag 13 en vrijdag 14 oktober vinden 
lezingen plaats waarin de resultaten van opgravingen in de 
Tilburgse regio worden gepresenteerd. Met deze resultaten 
kan een nieuw ‘Verhaal van Tilburg’ worden geschreven. 

Woensdag 12 oktober
‘Een prehistorisch en middeleeuws landschap ontsloten’ / 
opgravingen in het gebied Den Boger in Udenhout.
Locatie: Oud raadhuis, Slimstraat 2, Udenhout

Donderdag 13 oktober
‘Archeologie en het landschap van de regio Tilburg’
Locatie: Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75, Tilburg

Vrijdag 14 oktober
‘Aan de rand van het dorp Enschot / Tilburg. Merovingische en 
Karolingische bewoning langs de Streepstraat.
Locatie: café ’t Raadhuis, Raadhuisstraat 54, Berkel-Enschot

Bij alle lezingen wordt u om 19:00 uur ontvangen met koffie 
of thee. De lezingen duren van 19:30 uur tot 21:00 uur en de 
toegang is gratis.

Kijk voor meer informatie op: www.archeologiedagen.nl. 



Vette friet in Tilburg
De Tilburgse muurkrant als inzending voor ‘Stuk van het Jaar’

Studiedag Brabants Heem
Het NBAG organiseert samen met Brabants Heem de archeologische najaarsstudiedag op zondag  20 november 2016. 

Voor de derde keer doet Regionaal Archief Tilburg mee aan de 
archievenverkiezing Stuk van het Jaar. Deze keer is de inzen-
ding een Tilburgse muurkrant. Stemmen kan in oktober tijdens 
de Maand van de Geschiedenis. 

Het archief besteedt de gehele maand ruim aandacht aan 
dit bijzondere archiefmateriaal. Posters in de stad, buttons, 
stickers, een stemhokje op de zaterdagmarkt, artikelen over de 
muurkrant op de website, een lezing op 20 oktober, en er zijn 
ideeën om een nieuwe muurkrant te maken, eentje van deze 
tijd. 

Op 29 oktober weten we wie de winnaar wordt van Stuk van 
het Jaar. Als Tilburg wint, schenkt het archief een mooi bedrag 
aan een goed doel dat past bij de sfeer van de muurkrant: de 
Quiet Community.

Regionaal Archief Tilburg zendt muurkrant nummer 029 uit 
1979 in voor de verkiezing Stuk van het Jaar. Het taalgebruik 
was vol actie en verontwaardiging zoals te lezen is onder ‘Vette 
friet in Tilburg’. “.…een bus vol hogemieters uit Brugge aange-
voerd. Ze willen van Beton en Winst van Tilburg leren hoe je 
de stad afbreekt met inspraak, zó dat het volk toch koest blijft”. 

Stemmen op de Tilburgse muurkrant kan van 1 t/m 27 oktober op www.stukvanhetjaar.nl/tilburg

Het thema van de studiedag is De Steentijd. De onderwerpen zijn:

• De eerste steentijd-boeren van Meerhoven 
• Helse Hartstochten revisited 
• Het mesolithicum: leven in een aards paradijs
• Midden-paleolithische artefacten uit vuursteen en kwartsiet
• De paleolithische vindplaats Vonk en Vlam ’s Hertogenbosch
• DE GROOTE WIELEN, archeologie en paleontologie met wetenschappelijke  
                precisie

Locatie:  

Café – Zaal ’t Vrijthof
Molenstraat 6
5688 AD Oirschot

Kijk voor meer informatie op de website 
van NBAG.



Het streekmuseum in Alphen
Terugblik op de lezing van 22 september door Jan van Eijck

Kempisch congres
Het Centrum voor de Studie van Land 
en Volk van de Kempen vzw. nodigt u 
uit voor het 51ste algemeen-Kempisch 
congres. 
In samenwerking met Brabants Heem 
wordt dit congres op 

zaterdag 22 oktober 2016 

georganiseerd in Tilburg (Boerke 
Mutsaers). Centraal staat deze keer de 
feestcultuur in de Kempen. 

Meer informatie vindt u op www.
heemkundekringtilburg.nl. 

Voor een goed gevulde zaal met 
aandachtig gehoor vertelde Jan van Eijck 
over de opgraafgeschiedenis van Alphen. 
Daarbij waren vier periodes te onder-
scheiden: 1790 – 1793, 1840 – 1856,  / 
1908 – 1925 en 1935 - 1970.

Tijdens de eerste periode vluchtte de abt 
van Tongeren, Godefridus Hermans, naar 
de parochiekerk in Alphen. Deze kende 
hij omdat hij er kapelaan was geweest. 
Hij verrichtte er opgravingen waarvan 
verslagen zijn gemaakt.    

De laatste periode verliep onder de 
bezielende leiding van pastoor Binck met 
de bekende professor Van Giffen. Jan van 
Eijck kon hier putten uit eigen ervaring 
en pastoor Binck heeft de belangstel-
ling voor oudheden goed overgebracht. 

Mooi was het verhaal hoe de pastoor 
de opgravers van het pestkerkhof moest 
overhalen om hun karwei af te maken en 
niet te vluchten voor het oude gevaar.

Johan Hendriks vertelde na de pauze 
hoe hij in Alphen betrokken raakte bij 
het museum. Hij zag hoe waardevol de 
archeologische vondsten waren en hoe 
die vroegen om goede conservering en 
een nieuwe opstelling, gescheiden van 
de heemkundige objecten. 

Met grote aandacht werd het verhaal 
van het museum en dat van Alphen 
gevolgd. Dit verhaal vraagt eigenlijk om 
een nader bezoek aan dit bijzondere 
museum.

Veel 
belangstelling 
bij de lezing 
over het 
streekmuseum 
in Alphen



‘Lezing’ december
De lezing in december 2016 is gepland 
op 15 december.  In afwijking  van de 
normaal gerealiseerde lezingen heeft het 
bestuur gemeend aan deze lezing een 
extra “Kerst”tintje te moeten geven. We 
lopen dan namelijk tegen Kerstmis en 
denken dan aan menige wens van onze 
leden tegemoet te kunnen komen door 
een Kerstdineetje te organiseren. 

Aangezien het interieur van het Regio-
naal Archief, waar de lezingen normaal 
gehouden worden, wat ongemakkelijk 
is om aldaar dit dineetje te kunnen 
houden, is gedacht dit te realiseren in 
het restaurant van Boerke Mutsaers 
op 15-12-2016. Het wordt in kerstsfeer 
gehouden; aan kerstmuziek zal het niet 
ontbreken.

Aanvang van dit diner is om 18.30 uur en 
het is ook toegankelijk voor introducees. 
Het menu zal bestaan uit drie gangen: 
voorgerecht, hoofdgerecht (vis of vlees) 
en nagerecht. 

De jaren Zestig “Grensverleggende jaren in Brabant”
Dag van de Brabantse Volkscultuur

Op zaterdag 15 oktober wordt de Dag 
van de Brabantse Volkscultuur gehouden 
met als thema: 

De jaren Zestig “Grensverleggende jaren 
in Brabant”. 

Goede sprekers houden een lezing en u 
wordt een keuzeprogramma bestaande 
uit drie wandelingen én een presentatie 
in het Oude Raadhuis aangeboden. 
De dag wordt georganiseerd door het 
Samenwerkingsverband (Brabants 
Heem, de Historische Vereniging 
Brabant, Tilburg University en Erfgoed 
Brabant) samen met Heemkundekring 
Jan uten Houte.

Locatie: Van Goghkerk, Mark 4 in 
Etten-Leur.

Meer informatie over de presentaties, sprekers en kosten et cetera vindt u op www.
erfgoedbrabant.nl en op www.heemkundekringtilburg.nl. 

Eventuele bijzonderheden (b.v. zoutloos, 
suikerloos e.d.) dienen wel apart 
vermeld te worden. Door de Heemkun-
dekring zal aan het begin van het diner 
aan de aanwezigen een aperitief worden 
aangeboden en na afloop zal op een kop 
koffie/thee worden getrakteerd.

De kosten bedrag voor de leden € 18,00 
per persoon; niet-leden betalen € 23,00 
per persoon. Men kan zich opgeven (per 
telefoon, email of schriftelijk) bij het 
secretariaat (Jan Rossou, Acaciastraat 
19, 5038 HE te Tilburg; 
telefoon: 013 – 5362566; 
email-adres: jphf.rossou@hetnet.nl). 

Bij aanmelding dient men eventuele 
bijzonderheden door te geven (b.v. 
zoutloos e.d.) en of men vis of vlees 
wenst bij het hoofdgerecht.

Aanmelding dient te geschieden voor 
1 november a.s.. Ook dient men het te 
betalen bedrag voor 1 november a.s. 
voldaan te hebben door overmaking 

op het bankrekeningnummer van de 
Heemkundekring: 
NL 85 INGB 0002 9207 12.

Mocht de belangstelling te gering zijn, 
dan gaat de gebruikelijke lezing in het 
R.A.T. gewoon door en zal het betaalde 
geld worden teruggestort. In het 
mededelingenblad van december 2016 
zal hiervan melding worden gedaan.

Het bestuur.
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Lezingen 2016

Eerstvolgende lezing:  20 oktober
Agenda:   17/11 - 15/12

Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Bezoek aan Waterschap De Dommel
Gratis middagexcursie 

Wij hebben voor u een leerzame en indrukwekkende GRATIS 
uitstap geregeld bij Waterschap De Dommel in Biest-Houtakker 
en wel op dinsdag 25 oktober aanstaande van 13.30 uur tot 
15.30 uur. 

Een excursie met alles erop en eraan. Bij een gratis kopje 
koffie, thee of fris vertelt de excursieleider ons over het 
belang van water. Dat doet hij aan de hand van een film en 
een presentatie. Het waterverbruik thuis komt natuurlijk aan 
de orde en u krijgt alle kans om vragen te stellen en mee te 
discussiëren.

Het zuiveringsproces wordt uitgelegd en u krijgt een rondlei-
ding over het terrein. Daarbij een duidelijke uitleg over alle 
onderdelen van dit proces. U krijgt ook te horen wat wél en 
wat niet in het riool thuis hoort. Natuurlijk komen ook sloten, 
beken en rivieren ter sprake als 'ontvangers' van gezuiverd 
afvalwater. 

Aanmelden
Wilt u deelnemen? Dan dient u zich vóóraf aan te melden, 
uiterlijk op 22 oktober aanstaande.

Dat doet u per e-mail bij Ad van Eijck 
(advaneijck@hotmail.com) of telefonisch bij onze secretaris 
Jan Rossou (013-5362566). 
Wees er dus snel bij!

Wij vertrekken met eigen auto's vanaf parkeerplaats Boerke 
Mutsaers om 13.00 uur. Rond 16.00 uur zijn we weer terug bij 
Boerke Mutsaers. Wij verzoeken elke meerijder om bij vertrek 
€ 1,50 aan de chauffeur te voldoen.

Wij verwachten een ouderwets prettige middagexcursie!

Groet van Jan Sikkers. 

KRING EN BESTUUR ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR TIJDENS DEZE EXCURSIE OPGELOPEN LETSEL OF ANDERE SCHADE.
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De Heuvelstraat in foto’s
Vooruitblik op de lezing van donderdag 17 november door Jan van Oevelen

Fotograaf Jan van Oevelen heeft een schitterend fotoboek van 
de Heuvelstraat gemaakt. Om  vervorming zoveel mogelijk te 
beperken heeft hij alle panden gefotografeerd vanaf de eerste 
verdieping van het tegenoverliggende pand. 

Vervolgens heeft hij samen met de Heemkundekring Tilborch, 
de bewoners, de eigenaren en de gebruikers van de panden  
geprobeerd om zoveel mogelijk interessante informatie boven 
water te krijgen. Over het resultaat zal hij deze avond komen 
vertellen. 

Bestuurslid gezocht!

Gezien de vele taken die het huidige bestuur op zich heeft 
genomen, is er behoefte aan ondersteuning. Daarom doen wij 
hiermee een oproep aan de leden die interesse hebben in een 
bestuursfunctie om, als kandidaat bestuurslid, deel te nemen 
aan onze resterende bestuursvergaderingen tot de Algemene 
Jaarvergadering in 2017. 

Je kunt dan - zonder verplichtingen - beoordelen of de functie 
iets voor jou is en aansluit bij jouw verwachtingen. Ben jij 
degene die ons bestuur wil komen versterken, neem dan 
contact op met onze voorzitter. Je bent van harte welkom!

Voor de pauze zal de geschiedenis van deze oude straat voorbij 
komen. Zo werd deze straat in 1656 als eerste in Tilburg 
verhard en werd het later dé winkelstaat van de stad. Ook zal 
Jan uitgebreid verhalen over zijn belevenissen gedurende dit 
project. 

Na de pauze passeren de panden uit de Heuvelstraat stuk voor 
stuk de revue. De aandacht daarbij gaat uit naar de 
verschillende bouwperioden en -stijlen en hun specifieke 
winkel- en bewonersgeschiedenis. 

Het boek zal op deze avond ook te koop zijn.



Tilburgse muurkranten 1978-1995
Terugblik op de lezing van lezing 20 oktober 

De zeer drukbezochte lezing van Astrid 
de Beer, die als projectleider werkzaam 
is bij Regionaal Archief Tilburg, had als 
titel ‘Geen censuur aan de muur’. Toen 
mensen van jongerencentrum Posjet 
namelijk een affiche over een muurkrant 
plakten werd dat door de actievoerders 
van weleer bestempeld als censuur. 

Voor een deel is de betrokkenheid van 
De Beer bij dit onderwerp persoon-
lijk. Van haar vrijgevochten tante Loes 
uit Utrecht krijgt de familie diverse 
spannende verhalen te horen. Op tv zien 
ze ook dat ze op een keer door de ME bij 
een demonstratie worden weggesleept. 

In de loop der tijd zijn er meer dan 300 
verschillende muurkranten versche-
nen. In de depots van het Regionaal 
Archief worden er veel (maar helaas 
niet alle) bewaard. De met regelmaat 
verschijnende zeefdrukaffiches hadden 
pakkende koppen en waren 
vanzelfsprekend vooral gericht tegen de 
gevestigde orde. 

Gedurfde voorbeelden zijn: ‘Arie trekt af’ 
(gericht tegen een gemeenteraadslid dat 
in opdracht van wethouder Mannaerts 
muurkranten had verwijderd), ‘Ze is 
bruin en wordt gebruikt’, ‘Voor het 
zingen de kerk uit’ en ‘Recht alleen voor 
rijkaarts’. De voedingsbodem voor deze 
vorm van actiecultuur was al in de jaren 
zestig gelegd. Landelijk trekt Tilburg dan 
de aandacht met de eerste universiteits-
bezetting van Nederland. 

Dat er niet lukraak werd geplakt wordt 
door de heldere en soms ook humoristi-
sche uiteenzetting duidelijk. Een aantal 
‘vaste’ plaatsen in de stad werd vaak na 
het verschijnen van weer een nieuwe 
muurkrant beplakt: fabriekspoorten, 
bushaltes, drukke winkelstraten. De 
mensen die erbij betrokken waren 
werden ook serieus op hun taak voorbe-
reid: er moesten zelfs trainingen worden 
gevolgd. 

Ook was er een, vanzelfsprekend niet- 
hiërarchische, organisatie waarin met 
geestverwanten werd overlegd. En soms 
trof men ‘collega’s  uit andere steden; 
vooral uit Utrecht (daar ontstond in 
1972 de eerste muurkrant), Leiden en 
Arnhem. 

In het tweede deel van de lezing vroeg 
Jojanneke van Zandwijk aandacht voor 
de landelijk ‘Stuk van het jaar’-verkie-
zing. 
48 mooie, interessante, grappige en 
ontroerende archiefstukken uit het 
hele land maken kans op deze titel. 
Van Zandwijk riep de aanwezigen op 
te stemmen op de Tilburgse inzending; 
muurkrant nummer 28 van 1 mei 1979, 
voorzien van de kop ‘Vette friet in 
Tilburg’. 

En met succes! Want op zaterdag 29 
oktober werd tijdens de Nacht van 
de Geschiedenis bekendgemaakt dat 
de Tilburgse muurkrant de verkiezing 
gewonnen heeft. Na de prijsuitreiking 
in het Rijksmuseum in Amsterdam was 
Astrid de Beer live te horen in het radio-
programma ‘Met het oog op morgen’. 

Nu Tilburg gewonnen heeft schenkt het 
Regionaal Archief binnenkort een bedrag 
aan The Quiet Community, een organi-
satie die past bij de thema’s die in de 
muurkrant voorkomen.

Fotoboek over de Tilburgse Textielindustrie
Na een hele serie fotoboeken over 
Tilburg, verschijnt van de hand van 
Ronald Peters binnenkort ‘Tilburgse 
textiel in beeld’. Hierin worden twee 
eeuwen Tilburgse textiel in beeld 
gebracht met vele nog onbekende foto’s 
over onder andere het werken in de 
fabrieken en de confectieateliers, het 
textielonderwijs en de fraaie producten. 

Naast beelden van de sluiting, leegstand 
en sloop  worden  fraaie foto’s getoond 

waaruit blijkt dat de textielindustrie in 
Tilburg nog steeds springlevend is.

Boek
Het boek verschijnt in grootformaat (238 
x 285 mm) met maar liefst 232 pagina’s 
binnenwerk geheel in fullcolour, bevat 
ruim 330 foto’s en het is ingebonden in 
hardcover met gedeeltelijk linnen band.
Het boek zal vanaf 18 november in de 
boekhandels verkrijgbaar zijn voor de 
prijs van € 24,95.

Teken nu in voor speciale korting
Als u dit boek vóór 1 november bestelt, 
profiteert u van de voorinschrijfkorting. 
U betaalt dan slechts € 19,95. 
Bestel het boek op: www.gianotten.nl, 
hier vindt u alle belangrijke informatie. 



‘Brabant Bekoort’
Nieuw boek over de Tilburgse koor- en muziekgeschiedenis

Ter gelegenheid van 140 jaar Konink-
lijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 
verschijnt er nog deze maand een 
nieuwe publicatie. Vanzelfsprekend staat 
daarin de geschiedenis van dit koor, in 
1877 ontstaan uit Zoeavenbroederschap 
‘Fidei et Virtuti’ (Voor geloof en deugd), 
centraal. Maar ook is er aandacht voor 
andere muziek- en zangverenigingen uit 
de 19de eeuw. Tevens wordt het cultu-
rele klimaat in Tilburg gespiegeld aan dat 
elders in Noord-Brabant. 

In het fraai geïllustreerde boek is er 
plaats voor mooie persoonlijke verhalen; 
bijvoorbeeld de successtory van Louis 
van der Sande, die tussen de Eerste en 
de Tweede Wereldoorlog triomfeert 
in Duitsland. Als vertolker van met 
name Wagner-repertoire verwerft deze 
eenvoudige jongen uit de Tilburgse 
Noordhoek internationale faam. Het 
voorwoord van het boek werd geschre-
ven door Wim van de Donk, Commissaris 
van de Koning in Noord-Brabant.

Kessels
Vanzelfsprekend ook interessante infor-
matie over de verschillende dirigenten 
die aan het koninklijke gezelschap leiding 
hebben gegeven. Van ‘pater familias’ 
Willem Reijniers en Gerard Schellekens 
(die we ook kennen als de pianoleraar 
van Marietje Kessels), tot  Jan en Dirk 
van Leeuwen. 

De wetenswaardigheden van dit 
bekende Tilburgse mannenkoor worden 
geschetst tegen de maatschappelijke 
achtergronden. Welke invloed had het 
geloof, en hoe ingrijpend was de breuk 
met de zoeavenbroederschap? Niet 
alleen het wel, maar ook de perioden 
dat het minder ging worden beschreven. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog maakte 
het koor bijvoorbeeld een gedwongen 
rustperiode door. 

Maar aan de vooravond van wederom 
een nieuw lustrum is het koor met meer 
dan 80 actieve zangers springlevend en 
is men met regelmaat verantwoordelijk 
voor bijzondere optredens in Tilburg en 
ver daarbuiten. 

Bestel nu al
Het boek is nu al voor € 12,50 te bestel-
len via een speciale website: 
http://brabantbekoort.nl/. Het wordt 
dan gratis thuisbezorgd! 

Boekpresentatie
Op zondagmiddag 20 november is de 
boekpresentatie in MFA Zuiderkwar-
tier (Wassenaerlaan 38). Het eerste 
exemplaar wordt dan aan burgemeester 
Noordanus uitgereikt door de auteur en 
historicus Sander van Bladel, bestuurslid 
van onze heemkundekring. 

Tijdens de presentatie worden enkele 
korte lezingen gegeven, afgewisseld met 
liederen door het ensemble Caecilia 
Cantando. Het programma duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. 

In verband met de organisatie willen we 
u vragen uw komst aan te melden. Dat 
kan via een mail naar:
info@sint-caecilia.nl.  



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: janrossou@gmail.com

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg

Lezingen 2016

Eerstvolgende lezing:  17 november
Agenda:   15/12, de laatste van dit jaar!

Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Van koffiedrab en maandverband 
tot … schoon drinkwater!
Terugblik op de excursie naar de waterzuivering in 
Biest-Houtakker op 22 oktober

Met 17 deelnemers vertrokken de auto’s rond 13.00 uur naar 
het afgelegen waterzuiveringsbedrijf  in Biest-Houtakker. Daar 
werden we welkom geheten door twee oud-medewerkers 
die ons een instructiefilm over de waterzuivering lieten zien. 
Daarna legden zij ons uit waarom het ook voor het waterzuive-
ringsbedrijf belangrijk is om de inwoners goed te informeren 
over hun activiteiten. 

Zo benadrukten zij de noodzaak om waterverspilling te voorko-
men (bijvoorbeeld te lang douchen) en om geen rommel in het 
toilet te gooien: zaken als koffie-drab, theezakjes, kattenbak-
korrels, maandverband en oude medicijnen hoeven er dan ook 
niet uitgehaald te worden.   

Het waterschap zorgt voor schoon, voldoende en veilig water 
(lees: voorkomt overstromingen). Het heeft te maken met 
bestuurszaken, milieu, boeren, burgers en het 
drinkwaterbedrijf Brabant Water.
De locatie Biest-Houtakker is in 1976 in bedrijf genomen, de 
installatie is van 2012. Er wordt dagelijks 12.400 m3 rioolwa-
ter voor 99 % gezuiverd en dat gebeurt door zuurstof toe te 
voegen zodat de bacteriën hun zuiverende werk kunnen doen. 

Na de koffie rond 15.15 uur werden de installaties bezocht 
in twee groepen. We kregen hierbij een zeer volledige uitleg. 
Namens de zeer tevreden bezoekers bedankte Jan Sikkers rond 
16.30 uur tenslotte beide zeer goede rondleiders.

Van het bestuur: lezing december
In de vorige AT heeft u kunnen lezen dat wij als bestuur het 
plan hadden om de lezing in december vorm te geven in het 
licht van een gezellig samenzijn en onder het genot van een 
(kerst)diner bij Boerke Mutsaers. Onze leden Jan en Marian 
Sikkers zouden de avond muzikaal opluisteren.

Ons doel was om met een groot deel van onze leden een 
mooie avond te beleven waarbij het (verder) kennismaken met 
elkaar en het uitwisselen van ervaringen in hun heemkundige 
werkzaamheden voorop zouden staan. De mogelijkheid om 
zich hiervoor aan te melden sloot op 1 november.

Helaas hebben wij veel te weinig aanmeldingen ontvangen om 
deze avond aan het door ons gestelde doel te laten beant-
woorden. Daarom heeft het bestuur besloten om deze avond, 
in de door ons voorgestelde vorm, niet door te laten gaan.

Uiteraard zullen wij ervoor zorgen dat er in december weer 
een reguliere lezing plaats zal vinden in het Regionaal Archief 
Tilburg.
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Van Joelfeest tot Kerst
Vooruitblik op de lezing van 
donderdag 15 december door 
Jan Franken

Jan Franken zal 
ongeveer een 
uur spreken over 
Midwinterfeesten 
door de eeuwen 
heen. 

Hoog mensen, kijken omhoog…!
Terugblik op de lezing door Jan van Oevelen van 17 november

Jan van Oevelen begon met een uiteen-
zetting van de geschiedenis van het 
gebied rondom de Heuvelstraat, dat 
bestond uit gehuchten die door zandpa-
den met elkaar verbonden waren. Een 
van die gehuchten was de Heuvel.  In 
1656 wordt de verbindingsstraat verhard 
(steenweg) en in 1881 krijgt deze straat 
officieel de naam Heuvelstraat. 

Aanvankelijk staan er vooral luxe huizen, 
boerderijen, cafés, winkels en kantoren, 
maar steeds meer wordt het een straat 
met alleen maar winkels. In de jaren 60 
wordt het laatste kantoor, dat van AAZ, 
afgebroken. 

Bij fotograaf Jan ontstaat het idee om 
deze bijzondere straat te gaan fotogra-
feren vanaf de overkant en wel vanaf de 
eerste verdieping. Op die hoogte zijn de 
panden namelijk nog relatief ongeschon-
den en waardevol. Het idee van een 
fotoboek ontstaat en om bij de foto’s 
het verhaal te kunnen vertellen komt er 
samenwerking met onze heemkunde-
kring, het regionaal archief, bewoners en 
eigenaren. 

Vermakelijk was ook het verhaal dat 
Jan vertelde over het fotograferen zelf. 
Boven de winkels was het vaak een 
vervallen toestand, soms erg vervuild 
met duivenpoep en soms ook gevaarlijk 
met verrotte planken en balken. Soms 
stond hij met één voet in de dakgoot. 

Daarna begonnen verhalen over  de 
panden zelf aan de hand van de prach-
tige zelfgemaakte hedendaagse foto’s. 
Oude foto’s vertelden het verhaal van 
het verleden. De Heuvelstraat kwam 
van het begin tot het einde in beeld en 
veel informatie werd uitgewisseld met 
de grote groep aandachtig luisterende 
toehoorders. Zij “wandelden” mee van 
het begin tot het einde. Dit alles tot hun 
grote tevredenheid. Zij zullen voortaan 
omhoog kijken tijdens het winkelen.

Ook andere voorchristelijke winterge-
bruiken in Midden-Brabant (en elders in 
het noordwesten van Europa) zullen aan 
de orde komen.

Na de pauze zullen Marianne en Jan 
Sikkers enkele liedjes voor ons zingen. 
De catering blijft aanwezig!



De Drie Wijzen herrijzen
Driekoningen Werkgroep Midden Brabant  

WIJ HOUDEN DE TRADITIE VAN 
DRIEKONINGEN IN STAND. 
JULLIE HOPELIJK OOK?!

Excursie Driekoningen
Driekoningen Werkgroep Midden Brabant

Dinsdag 10 januari 2017 wordt er door de Driekoningenwerk-
groep een Driekoningen-excursie naar Moergestel 
georganiseerd.

Van 10.30 tot 12.00 uur,  brengen we een bezoek aan het 
Iconenatelier, waar u kennis maakt met Zr. Delian. Zij runt 
samen met zr. Veerle (allebei zusters van Liefde) dit 
iconenatelier. Zij schildert prachtige iconen, geeft les hierin 
en weet bovendien boeiend te vertellen over alles wat met 
iconen te maken heeft. Ook zijn  er diverse iconen te bewon-
deren.                             
Het iconenatelier maakt deel uit van een oud klooster, 
‘Nieuwenhof’ genaamd en ligt in een mooie landelijke 
omgeving.

Adres
Iconenatelier, Kloosterdreef 28, 5066 AA Moergestel

Van 12.30 tot 14.00 uur, gaan we lunchen bij Erfgoed 
Den Heijkant van Kees en Tonnie Bierkens. In de tot B&B 
omgedoopte historische boerderij wordt het brood nog op de 
ouderwetse manier gebakken.

Adres
Erfgoedlogiesdenheijkant, Heikant 8, 5066 CR Moergestel

Van 14.30 tot 17.00 uur, zijn we welkom bij Galerie de Verdie-
ping, waarvan Ed Hurkmans de eigenaar is. Dit pand was van 
oorsprong een fabriek met de naam Cirred Lederwaren.
Tegenwoordig wordt het gebruikt als expositieruimte. 
Tevens is hier een nostalgisch bioscoopje gehuisvest. We gaan 
hier kijken naar de ontroerende (zwart-wit) Driekoningen-film 
‘En waar de sterre bleef stille staan’ van Gust van den Berghe.
Voor de liefhebbers bestaat daarna nog de mogelijkheid een 
kijkje te nemen bij de expositie van Moergestelse amateur 
kunstenaars.

Adres:
Galerie de Verdieping, Industrieweg 16, 5066 XJ Moergestel

We gaan met eigen vervoer en vertrekken om 10.00 uur in 
de ochtend vanaf Boerke Mutsaers. De lunch is voor eigen 
rekening, deze kunt u ter plaatse voldoen. Koffie, thee, 
consumpties en entree zijn gratis.

Opgeven voor 2 januari 2017, door een mailtje te sturen naar 
Marion Helmer (lid van de 3K werkgroep). 
Emailadres
marion_helmer@live.nl

Leuk als u meegaat! 

Dit jaar hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet. Iedereen 
is van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met
en deel te nemen aan het DRIEKONINGENPROGRAMMA 
NIEUWE STIJL. Het programma vindt hoofdzakelijk plaats in 
en bij de HASSELTSE KAPEL. Catering en doorlopende video 
presentatie 3K Werkgroep zijn te vinden in het (naast gelegen) 
restaurant de Postelse Hoeve.

Dinsdag 20 december 20.15 uur:                                                                  
Optreden ELCKERLYC-SPEELLIEDEN. De gehele kerstperiode van 
Advent t/m Driekoningen komt aan bod.

Donderdag 22 december 18.30 tot 20.00 uur:                                   
STERRENLOOP ;  deze bestaat uit diverse Driekoningenactivitei-
ten in circuitvorm en is speciaal bedoeld voor kinderen. 

Dinsdag 3 januari 20.15 uur:
LEZING, optreden van  MIREILLE VAESSEN  en  MUZIKAAL 
INTERMEZZO.

Vrijdag 6 januari 15.00 uur: 
Samenkomst in PALEIS RAADHUIS; ontvangst met koffie/ranja 
en eierkoek. Tevens DOORLOPENDE  VIDEO PRESENTATIE  3K 
WERKGROEP.
Om 16.00 uur:
Start van de DRIEKONINGENSTADSWANDELING met 
lampionnen o.l.v. stadsgids Wim Franken.

Zaterdag 10 december tot zondag 8 januari:
Is op de jeugdafdeling van de BIBLIOTHEEK OP HET STADHUIS-
PLEIN een kleine DRIEKONINGEN TENTOONSTELLING te zien.        

Driekoningen Werkgroep 
Midden-Brabant
Filmpje op YouTube

Op Youtube vindt u een leuke impressie van het driekoningen-
zingen op locatie en de stadswandeling door Wim Franken.
Als u zoekt op bovenstaande titel vindt u het filmpje.



Verdwenen Rauwbraken
Een reis naar het verleden: ontmoet de oude bewoners van Groot – en Klein Loven

Begin 2017 verschijnt het boek 
‘Verdwenen Rauwbraken’; de 
geschiedenis van het roemruchte 
moerasgebied in noordoost Tilburg. 

Feest der herkenning
Het uitgebreide verslag van deze gebeurtenis is in het boek 
te lezen. Naast een gebiedsbeschrijving vanaf de middeleeu-
wen, toen het gebied nog ‘Rubraecken’ heette, wordt de lezer 
meegenomen op een virtuele reis door het verleden. 

Met enige fantasie stapt u zo het café van Jo en Rika Kluijtmans 
binnen of bezoekt u het ‘Kasteeltje’ in de vroegere Nieuw 
Lovenstraat. Voor veel Tilburgers en omwonenden zal dit boek 
een feest der herkenning zijn.

Boek reserveren
Vanaf aanstaande dinsdag 6 december kunt u het boek 
reserveren via de website www.gianotten.nl. 
U ontvangt dan € 5,00 korting op de winkelprijs en betaalt 
slechts € 17,50. 
Het boek is uitgevoerd in full color, voorzien van een harde 
kaft, heeft formaat 240 x 170 mm en telt 128 pagina’s.

Wilt u liever niet via internet reserveren? Bezorg dan de 
flyer die u vanaf komende week bij het Regionaal Archief 
kunt afhalen op het adres: Hoefstraat 292 in Tilburg. 
Naar verwachting verschijnt het rond 10 februari 2017. 

Anekdotes, feiten en meer dan honderdvijftig afbeeldingen, 
waarvan de meeste niet eerder gepubliceerd, brengen de 
historie van dit gebied tot leven.

Waar vandaag de grijze blokkendozen van industrieterrein 
Loven het aanzicht bepalen, lag tot zo’n 50 jaar geleden een 
groot landelijk gebied. Leemputten, weilanden en slootjes 
bepaalden het aanzicht in de 20e eeuw. 
Daartussen stonden her en der verspreid enkele boerderijen, 
cafés en uiteraard de steenfabrieken van Stevens en Claesen. 
Ontelbare vogels, zoogdieren en amfibieën vonden hier een 
thuis. In vroegere eeuwen was het een bos- en heidelandschap 
met de oude woonkernen Groot en Klein Loven.

Idyllisch of onherbergzaam?
Met weemoed denkt de Tilburger terug aan dit veelbespro-
ken (en volgens velen) idyllisch gebied. Een gebied waar het 
volgens schrijver / onderzoeker Theo van Etten overigens niet 
altijd pluis was:

“De Rauwbraken was lange tijd een onherbergzaam gebied. 
Nauwelijks bewoond en daardoor zeer geschikt voor stropers 
en (in vroegere eeuwen) struikrovers. Caféruzies, moord en 
doodslag kwamen hier regelmatig voor. Volgens de analen 
heeft zelfs Prins Willem V, een voorouder van onze huidige 
koning, dat aan den lijve ondervonden.”



Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen, stuur dan een e-mail naar het secretariaat: janrossou@gmail.com

Alle nieuwsbrieven kunt u teruglezen op de website van de heemkundekring: 
www.heemkundekringtilburg.nl

Rekeningnummer: NL85 INGB 0002920712 t.n.v. Heemkundekring Tilburg te Tilburg

Lezingen 2017

Eerstvolgende lezing:  15 december 2016
Agenda:   19-1, 16-2, 16-3, 20-4, 18-5,15-6
Locatie:   Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof 75
Tijdstip:   20:00u.

Monumentenberichten
14 november
Een belangrijke vergadering met de gemeente over de uitbrei-
ding van de gemeentelijke monumentenlijst in Tilburg. Ook de 
heemkundekringen van Berkel-Enschot en Udenhout waren 
daarbij aanwezig. Onze heemkundekring had ter voorbereiding 
een top 40 samengesteld van vooroorlogse monumentwaar-
dige panden. 

Jarenlang mocht deze lijst niet uitgebreid worden maar nu 
bleek dat over de jaren 2017 en 2018 een uitbreiding met 100 
panden mogelijk is. En dat is goed nieuws! Wij hebben direct 
een top 75 samengesteld. Belangrijk bij de gebouwen zijn ook 
de bijbehorende verhalen die ze over Tilburg kunnen vertellen.

Heemkundekring “Tilborch”

moNUmenten in Tilburg 101-200            Heemkundekring “Tilborch”

E
en doelstelling van de heemkundekring 

“Tilborch” is om het gebouwde erfgoed 

in de stad onder de aandacht te brengen en 

te houden. Tilburg is mooier dan menigeen  

denkt. Daarom staat er wekelijks een artikel 

in het Stadsnieuws over een monument of 

monumentwaardig gebouw in Tilburg. In dit 

boekje  zijn de honderd artikelen van mei 2014 

tot mei 2016 gebundeld. 

moNUmenten in Tilburg 101-200

30 november
Wij hebben het eerste exemplaar van 
ons nieuwe boek over moNUmenten 
in Tilburg aan wethouder Mario Jacobs 
aangeboden.  Dat was een prettige 
gebeurtenis omdat de wethouder hier 
bijzonder blij mee was. 
Andersom kregen wij van hem een boek 
over de stadsnatuur in Tilburg aangebo-
den, dat een bundeling van de rubrieken 
uit de krant bevat. De schrijver is Rob 
Vereijken, een lid van onze kring, die 
hier in januari op de lezingavond over zal 
komen vertellen. 

Dit boek, moNUmenten in Tilburg 
101-200 is nu te koop bij boekhandel 
Gianotten-Mutsaers in de Emmapas-
sage. Ook tijdens de lezingavonden zal 
het boek bij ons op het RAT te koop zijn.

Bestuur en medewerkers van de heemkundekring wensen u 
Fijne feestdagen en het allerbeste voor 2017!!


